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Rio de Janeiro (BNS) – Milžiniška 1,5 mln. kata-
likų maldininkų minia ketvirtadienį, liepos 25 d. pasi-
tiko popiežių Pranciškų garsiajame Rio de Janeiro pa-
plūdimyje Copacabana – po to, kai pontifikas aplankė
vieną iš liūdnai pagarsėjusių šio miesto lūšnynų, skleis-
damas savo žinią, jog Bažnyčia turi atsigręžti į netur-
tinguosius.

Pirmajam popiežiui iš Lotynų Amerikos savo ket-
virtąją viešnagės dieną teko pamatyti itin kontrastiškus
Stebuklinguoju miestu (Cidade maravilhosa) dar vadi-
namo atogrąžų didmiesčio vaizdus: vargą šiauriniuose
lūšnynuose ir prabangą prašmatniuose pajūrio kuror-
tuose.

Daugybė jaunųjų katalikų, atvykusių į Pasaulio

jaunimo dienas, prisidėjo prie šokėjų, judančių pagal
sambos muzikos ritmus Copacabana paplūdimyje, ne-
pabūgę šalto lietaus ir vėjo, kad pasveikintų Argenti-
noje gimusį pontifiką, kuris pasisako už ,,neturtingą
Bažnyčią neturtėliams”.

,,Nuolat girdėdavau, kad kariokai (Rio de Janeiro
gyventojai) nemėgsta šalčio ir lietaus. Jūsų tikėjimas
stipresnis už šaltį ir lietų”, – pareiškė popiežius, kurį
sveikino religiniai chorai, sambos dainininkai ir šokė-
jai.

Pranciškus dar kartą atkreipė dėmesį į savo vieš-
nagės pagrindinę temą, ragindamas jaunuosius katali-
kus atsikratyti materializmo pančių ir savo gyvenimo
centru padaryti Jėzaus Kristaus pavyzdį. – 3 psl.

Karininkai prisiekė Lietuvai
Lietuvos Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė suteikė pirmąjį
karininko laipsnį Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo akademijos ab-
solventams.

Šalies vadovė pabrėžė, kad kartu
su leitenanto laipsniu kariai prisiima
ir atsakomybę būti ištikimiems Lie-
tuvai, saugoti jos laisvę ir ginti nepri-
klausomybę.

„Būkite pilietiški ir narsūs Tėvy-
nės gynėjai, profesionalūs kariai, gar-
sėjantys ir tarptautinėse misijose.
Taika ir žmonių saugumas – svar-
biausi šiandieninio gyvenimo iššū-
kiai. Jūsų priesaika įpareigoja viso-
mis išgalėmis stengtis, kad mes gy-
ventume saugesniame pasaulyje”, –
sakė Prezidentė.

Valstybės vadovė pasveikino ka-
rininkus, tvirtai žengiančius narsos,
pasiaukojimo ir atsidavimo keliu. Pre-
zidentė palinkėjo įveikti visus sunku-
mus, iššūkius ir didžiuotis savo spren-
dimu tarnauti Lietuvai.

Jubiliejinę, dvidešimtą, Lietuvos
karo akademijos laidą šiemet baigė 56
kariūnai. 

Prezidentės spaudos tarnyba 
Džojos Barysaitės nuotr. 

Popiežius maištininkas:

, ,Aš noriu 
Audros”

Brazilijos paplūdimyje susitikti su popiežiumi susirinko tūkstančiai žmonių.  EPA-ELTA nuotr.
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Šventojo Rašto Pradžios knygoje pa-
sakojama, kaip Abraomą aplanko
trys vyrai – Dievo pasiuntiniai. Ab -

raomas svetingai priima pakeleivius, o
šie pažada, kad jam gims sūnus. Šimta-
metis Abraomas jau nesitikėjo, kad įvyks
anksčiau duotas Dievo pažadas, jog iš jo
kils gausi tauta; jo žmona Sara, turėdama
devyniasde šimt metų ir girdėdama sve-
čių kalbą, paslapčia juokėsi. Tačiau Dievo
pasiuntinys užtikrino: „Argi yra Dievui negalimų
dalykų? Aš sugrįšiu pas ta ve šiuo laiku kitais me-
tais, ir Sara turės sūnų” (Pr 18, 14). Įvyko taip, kaip
buvo pasakyta. Praėjus metams Sara pagimdė sūnų
Izaoką. Iš Šven tosios istorijos žinome, kad iš tik-
rųjų Abraomas tapo tėvu gausios tautos, kurioje at-
ėjus laiko pilnatvei gimė pasaulio Gelbėtojas Jėzus
Kristus.

Dievo žodis skatina mus su pasi tikėjimu klau-
sytis, ką kalba Dievas, nors kartais ta kalba atro-
dytų sunkiai įtikėtina, kaip ir pažadas šimtamečiui
Abraomui, kad iš jo kils gausi tauta. Dievo žodis
skatina pasi tikėti ne savo išmintimi ar gudrumu,
bet leisti, kad mums vadovautų Die vas. Žmogiškoji
išmintis dažnai ap gauna, bet Dievo išmintis negali
nei klysti, nei klaidinti. 

Tačiau su pasitikėjimu klausytis Dievo žodžio
galima tik tuomet, kai žmogus turi panašų tikė-
jimą, kokį turėjo Senojo Įstatymo patriarchas Ab-
raomas. Dievas jį pakvietė palikti savo tėvų žemę,
kurioje jis turtingai gyveno, ir keliauti į tolimą šalį,
kurią turėjo paveldėti jis ir jo palikuoniai. Ab -
raomas pakluso Dievui tik dėl sa vo tikėjimo, ir šis
klusnumas jį pa ver tė klajokliu, neturinčiu pasto-
vios vie tos nei sau, nei savo žmonėms bei gy vu -
liams. Bet Dievas laimino Abrao mą ir išpildė savo
pažadą – gausūs jo palikuonys paveldėjo Dievo jiems
pa žadėtą kraštą. 

Mūsų laikų žmonės dažnai elgia si priešingai.
Dievo buvimas jiems atrodo mažai tikėtinas, todėl
savo gy venimą jie tvarko pagal savo išmintį. Jų
svarbiausias siekinys yra materialinė gerovė, to-
dėl jos siekia visomis išgalėmis, dažnai nepaisy-

dami net elementaraus teisingumo. Šį reiškinį mes
matome Rytuose ir Vakaruose, šia pus ir anapus At-
lanto. Žmogaus sąžinėje įrašytas Dievo įstatymas
yra tiesiog ignoruojamas ir tokio elgesio vai sių ilgai
laukti netenka. Korup cija, ekonominės krizės, tero -
rizmas, karai – tai kartūs vaisiai, kurie su noksta vi -
suomet, kai žmogus vado vau jasi savo susikurtomis
taisyklė mis, bet ne Dievo įstatymu.

Evangelijos pasakojimas apie dvi seseris, ku-
rias aplankė Jėzus, taip pat moko, kad labai svarbu
klausytis, ką kalba Dievas. Sesuo Morta rūpina si,
kuo geriau priimti svečią, o kita mylinčia širdimi
klausosi, ką kalba Galilėjos Mokytojas. Mums keis-
tai ga li suskambėti Jėzaus žodžiai, kuriais jis pagi-
ria Mariją, pasirinkusią geresnę dalį už Mortą, bet
jais pasa ky ta svarbi tiesa.

Kad žmogaus veikimas būtų iš ganingas ir neštų
gerų vaisių, pirmiau sia reikia atsisėsti prie  Jėzaus
ko jų ir įsiklausyti, ką jis kalba, o tik po to veikti. Bet
šitaip galima elgtis tik turint tikėjimą. Atsisėdus
prie Dievo Sūnaus kojų galima surasti atsakymus,
kas yra žmogus, šeima, kas yra žmogaus gyvybės
šei mininkas, kur yra žmogaus teisės, o kur papras-
čiausias iškrypimas. Be šito įsiklausymo į Dievo
balsą žmogus rizikuoja su sikurti ne rojų žemėje,
bet pragarą, ri zikuoja eiti ne pažangos, bet morali -
nės degradacijos keliu. 

Liepos viduryje Lietuvoje ir už jos ribų mini-
mas dviejų lietuvių lakūnų – Dariaus ir Girėno –
žygdarbis perskrendant Atlantą be nusileidimo.
Žygdarbis skirtas išgarsinti jaunutei Lietuvai. Gry-
nai žmogiškai žvelgiant šį žygdarbį galima laikyti jį
nepasisekusiu, nes lakūnai Lietuvos laikinosios sos-

tinės Kauno nepasie kė. Tačiau žygdarbio
esmė yra šių vy rų nesavanaudiškas pasi-
aukojimas dėl savo jaunos Tėvynės, kuri
kėlėsi naujam gyvenimui. Šitokio pasiau-
kojimo dėl kitų išmokstame klausyda -
miesi Dievo, kalbančio per įvairias ap -
linkybes ir mūsų sąžinę. 

Kaip labai šiandien Lietuvai rei kia
žmonių, panašių į Darių ir Girė ną Seime,
Vyriausybėje, valdžios įs tai gose, nevy-

riausybinėse organiza ci  jose, Bažnyčioje, žmonių,
kurie savo egoistinius išskaičiavimus pa lik tų nuo-
šalyje ir viską darytų, turėdami vienintelį siekinį –
prikelti Lie tuvą naujam gyvenimui. Tačiau tam, kad
taip atsitiktų, reikia, kad šitie žmonės pirmiau atsi-
sėstų prie Viešpaties ko jų ir įsiklausytų, ką jis kalba,
o įsiklau sę ryžtųsi gyventi ne pagal savo įgei džius ir
planus, bet laikydamiesi amžinosios išmin ties. Jei
šito nepa da ro ma, tuomet turime tai, ką turi me.

Kai mes įtikime į Dievą ir prii ma me jo žodį, tai
neužtikrina, kad mū sų gyvenime viskas bus lengva.
Tiesiog tai  bus tikras gyvenimas, tei kiantis pasi-
tenkinimą, kad ne tuščiai gyvename. Dievas kiek-
vieną iš mūsų, panašiai kaip Abraomą, kviečia pa -
likti savo paties kuriamą gyvenimą ir keliauti tikė-
jimo keliu, visiškai pasi vedant Dievo vedimui. Kad
atsilieptu me į šį Dievo kvietimą, reikia  Ma rijos pa-
vyzdžiu atsisėsti prie Jėzaus kojų ir klausytis jo žo-
džių. Tuomet ir mums tiks Jėzaus žodžiai, pasakyti
Lozoriaus seseriai Marijai: „Marija iš sirinko ge-
riausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta” (Lk 10, 42). 

Šį sekmadienį Dievo žodžis priminė kitą vyrą –
apaštalą Paulių, kuris panašiai kaip Abraomas
klausėsi Dievo žodžio ir ėjo tikėjimo keliu. Paklusęs
Dievo balsui, jis visą savo gyvenimą pašventė Kris-
taus Bažny čiai – tikinčiųjų bendruomenei kurti. Po
daugelio darbų ir patirtų vargų Bažnyčios labui ap-
aštalas Paulius rašė: „Dabar aš džiaugiuosi savo
ken tėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar
trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra
Bažnyčia. Aš ta pau jos tarnu Dievo man duotu pa -
sky rimu, kad jums iki galo atskleisčiau Dievo žodį”
(Kol 1, 24–25). 
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Klausytis ir veikti
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

2013 m. liepos 24 d., eidamas šim-
tuosius metus, mirė Kunigas Prelatas,
teologijos daktaras Pranas Gaida-Gai-
damavičius, viena iškiliausių šių dienų
krikščioniškosios filosofinės minties as-
menybių, savo gyvenimu ir kūryba kė-
lusių lietuvių dvasią išeivijoje ir savo tė-
vynėje Lietuvoje.

Vilniaus sąjūdininkai 
užjaučia gimines ir artimuosius

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Gry -
bauskaitė pareiškė užuojautą dėl kunigo, teolo-
go, žurnalisto Prano Gaidos-Gaidamavičiaus
mir ties.

Kaišiadorių vyskupijos kunigas Pranas
Gaida-Gaidamavičius buvo apdovanotas už nuo-
pelnus Lietuvai – Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Komandoro
di džiuoju kryžiumi ir Sausio 13-osios atminimo
medaliu. 

„Didelę gyvenimo dalį praleidęs Kanadoje,
dėstęs, dirbęs įvairiuose lietuviškuose laikraš-
čiuose, jis visada buvo kartu su Lietuva – su jos
is torija, dabartimi ir mus visus jungiančia kal -
ba’’, – teigiama Prezidentės užuojautos laiške.

Šalies vadovė pareiškė užuojautą P. Gaidos-
Gaidamavi čiaus artimiesiems.

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl
Prano Gaidos-Gaidamavičiaus mirties

A†a kun. Pranas Gaida-Gaidamavičius.

Stasio Povilaičio nuotr.
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Popiežius maištininkas: ,,Aš noriu audros”

,,Brangūs jaunieji draugai, jūs esat ypač jaut-
rūs neteisybei, bet dažnai nusiviliate faktais, kurie
byloja apie korupciją žmonių, kurie savo pačių in-
teresus iškelia virš bendro labo”, – sakė jis.

Didžiulio masto iškilmės paplūdimyje buvo su-
rengtos po pontifiko apsilankymo viename iš Rio de
Janeiro lūšnynų, garsėjančių dideliu smurtu. Tuo
pačiu popiežius įsitraukė į Brazilijoje vykstančius
įtemptus politikų ir visuomenės ginčus dėl korup-
cijos bei socialinio neteisingumo, pastarąjį mėnesį
prasiveržusius masiniais protestais.

,,Jums ir visiems (kitiems) kartoju: niekada
nepraraskite drąsos, nepraraskite pasitikėjimo, ne-
leiskite išblėsti savo vilčiai. Situacijos gali pasi-
keisti, žmonės gali keistis. Pirmieji siekite nešti
gėrį; ne pripraskite prie blogio, o įveikite jį”, – sakė
pontifikas.

Braziliją praėjusį mėnesį krėtė didžiausi per
visą dabartinės kartos laiką protestai – daugiau
kaip milijonas žmonių išėjo į šalies miestų gatves
pasmerkti korupcijos, prastų komunalinių pa-
slaugų ir lėšų, skiriamų 2014 metų pasaulio futbolo
čempionatui surengti.

Per pontifiko susitikimą su maldininkais pa-
plūdimyje, apie 500 žmonių surengė protestą prieš
korupciją prie Rio de Janeiro valstijos gubernato-
riaus prabangios rezidencijos.

Apie tūkstantį gyventojų turintis Varginja lūš-
nynas (favela)‚ yra vienas iš keliolikos, kuriuose po-
licija išvaikė narkotikų platintojų gaujas ir atkūrė
viešąją tvarką prieš ateinančiais metais vyksiantį
Pasaulio futbolo čempionatą ir 2016-ųjų vasaros
olimpiadą.

Šis lūšnynas dar vadinamas Gazos Ruožu, nes
čia dažni smurto protrūkiai, ginkluoti narkotikų
prekyba besiverčiančių gaujų susirėmimai.

Argentinietis popiežius, kuris stengiasi at-
kreipti dėmesį į neturtingųjų padėtį, turėdamas
omenyje policijos operacijas lūšnynams sukontro-
liuoti, sakė, jog ,,tramdymo” nepakanka tam, kad
būtų įveiktas skurdas.

,,Joks tramdymas negalės trukti ilgai, darnos
ir laimės nebus galima pasiekti visuomenėje, kuri
ignoruoja, nustumia į paribį ar pašalina dalį sa-
vęs”, – sakė jis.

,,Tokia visuomenė paprasčiausiai nuskurdina
save, ji praranda kažkokį esminį dalyką. Visuomet

Italijos Prezidentas Giorgio Napolitano pasi-
rašė dokumentą dėl atlygio už tarpukario Lietuvos
ambasados pastatą, kurį per Antrąjį pasaulinį karą
perėmė šalį okupavusi Sovietų Sąjunga, liepos 24
dieną patvirtino Lietuvos diplomatai.

Pagal sutartį, Lietuvai perduodamos patalpos
Romos centre esančiuose ,,Blumenstihl” rūmuose.
Jos neatlygintai suteikiamos kaip atlygis už diplo-
matinės atstovybės pastatą ,,Villa Lituania”, ku-
riame iki šiol šeimininkauja rusų diplomatai.

Vasarį Vilniuje pasirašytą sutartį Italijos par-
lamento aukštieji ir žemieji rūmai patvirtino bir-

želį ir liepą. Liepos 23 dieną dokumentą pasirašė
Prezidentas. Susitarimas įsigalios, kai jis arti-
miausiu metu bus išspausdintas Italijos oficialia-
jame leidinyje ,,Gazzetta Ufficiale”.

Pagal sutartį, garsaus italų architekto Luca Ca-
rimini XIX amžiaus pabaigoje projektuotuose rū-
muose Lietuvai atitenka visas beveik 700 kvadrati-
nių metrų ploto ketvirtasis aukštas. Beveik 9 mln.
eurų vertės patalpos Lietuvai perleidžiamos 99 me-
tams neatlygintinai naudotis su galimybe 2112 me-
tais šį laikotarpį pratęsti. 

BNS

Italijos Prezidentas patvirtino 
atlygį Lietuvai už ,,Villa Lituania”

Naujieji Lietuvos diplomatų Romoje na mai – ,,Blu men -
stihl” rūmai.

,,Villa Lituania” – jau istorija.

Google.com nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

prisiminkime štai ką: tik kai galime dalytis, tam-
pame išties turtingi; viskas, kuo dalijamasi, pasi-
daugina”, – pridūrė jis.

Pontifikas numojo ranka į griežtas apsaugos
priemones, ėjo palaikių pastatų supamomis gatvė-
mis, stabtelėdamas pasikalbėti su pamalonintais
gyventojais, bučiuodamas kūdikius ir leisdamas
užkabinti jam ant kaklo gėlių girliandą.

Jis aplankė vienos to lūšnyno gyventojos Ma-
rios Lucios dos Santos da Penhos kuklų būstą, o
moteris vėliau pasakojo pasakiusi popiežiui, jog
,,tai buvo geriausia dovana mano gyvenime”. Pran-
ciškus taip pat palaimino altorių 62 vietų Šv. Jero-
nimo Emilianio bažnyčioje – mažyčiame mūri-
niame pastate, kuris konkuruoja dėl tikinčiųjų su
šiame lūšnyne įsikūrusiomis keturiomis evange-
likų bažnyčiomis.

Atrodė, kad 76 metų argentinietis pontifikas
ten jaučiasi kaip namie – žengdamas tarp džiūgau-
jančių žmonių bei sakydamas, kad Katalikų Baž-

Lankydamasis viename Rio de Janeiro lūšnynų, popiežius Pranciškus numojo ranką į saugumą.

EPA–ELTA nuotr.

nyčia yra jų pusėje. Šia žinia akivaizdžiai siekiama
sustabdyti katalikų bendruomenės mažėjimą dau-
gumoje Lotynų Amerikos šalių, kur daugelis ne-
turtingų tikinčiųjų atsigręžia į evangelikų Bažny-
čias, įsitvirtinusias lūšnynuose, tokiuose kaip Var-
ginja, ir galinčias pateikti patarimų, kaip pagerinti
savo gyvenimą.

Tačiau vienas iš didžiausių netikėtumų įvyko
per susitikimą su argentiniečiais maldininkais, pa-
skirtą paskutinę minutę ir tapusį dar vienu ženklu,
kaip šis spontaniško būdo popiežius drebina kon-
servatyvų ir kai kada nerangų Vatikano protokolą.

Tūkstančius jaunuolių, tarp kurių buvo apie
30 tūkst. piligrimų iš Argentinos, Pranciškus ra-
gino išeiti į gatves skleisti tikėjimo ir ,,kelti aud-
ros”, aiškindamas, jog Bažnyčia, kuri yra užsida-
riusi ir nesistengia kuo plačiau paskleisti savo ži-
nios, tampa paprasta pilietine arba humanitarine
organizacija.

,,Noriu jums kai ką pasakyti. Ko aš tikiuosi po
Pasaulio jaunimo dienų? Aš noriu audros. Žinau,
kad Rio de Janeiro bus didelė sumaištis, bet ar no-
riu sąmyšio vyskupijose! – popiežius sakė improvi-
zuodamas savo gimtąja ispanų kalba. – Noriu pama -
tyti, kad Bažnyčia priartėja prie žmonių. Noriu at-
sikratyti klerikalizmo, rutinos, to užsisklendimo
savyje, mūsų parapijose, mokyklose ar instituci-
jose. Nes tai turi prasiveržti lauk!”

Akivaizdžiai supratęs, kokia radikali yra jo ži-
nia, Pranciškus iš anksto atsiprašė vyskupų.

Lietuvoje lankysis 
Izraelio Prezidentas

Lietuvoje kitą savaitę su valstybinio vizitu
lankysis Izraelio prezidentas Shimon Peres.

Izraelio vadovas ir Nobelio taikos premijos
laureatas Lietuvoje lankysis Prezidentės Dalios
Grybauskaitės kvietimu.

Valstybių vadovai aptars dvišalius ryšius, ES
ir Izraelio santykius, padėtį Artimuose Rytuose,
Holokausto aukų atminimo ir žydų kultūros pa-
veldo klausimus, bendradarbiavimą skatinant ino-
vacijas ir aukštąsias technologijas.

Šalies vadovės teigimu, naujovių skatini-
mas, plėtra ir pritaikymas kasdieniniame gyve-
nime – prioritetinė Lietuvos ekonomikos sritis, to-
dėl ypač svarbu efektyviai išnaudoti visas ben-
dradarbiavimo galimybes su Izraeliu, kuris pa-
saulyje lyderiauja aukštųjų technologijų ir moks-
linių tyrimų srityse.

Izraelio Prezidentas su valstybiniu vizitu
lankysis dvi dienas. Į Lietuvą jis atvyksta savo 90-
ojo gimtadienio išvakarėse.                             BNS
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IŠ MŪSŲ ISTORIJOS

Vieno gyvenimo vingiais (3)

Beveik istorinis detektyvas
Pradžia – ,,Draugas”, 2013 m. liepos 13 d.

ERNESTAS LUKOŠEVIČIUS

Susiskambinau su Nijole Kalvai -
tis. Iš karto ji nustebo, kad kaž-
kas domisi mirusiuoju, pasakė,

kad Anta nas  Kalvaitis – jos vyro Leo -
no (Leo nas Kalvaitis – konsulo Anta -
no Kal vaičio pusbrolio sūnus) gi -
minai tis, gyvenęs kuklų šeimyninį gy-
venimą, atžalų nepalikęs, skambinęs
pianinu, grojęs vargonais, apie praeitį
nieko daug nepasakojęs... Nijolė, kaip
ir kiekviena lietuvė moteris, globojo
giminaitį, jam senatvėje pagal išgales
padėjo. Jis gi Nijolės vaikus pianinu
skambinti mokinęs. Buvęs šiltas, ty -
lus, „smetoniškai” išlaikytas žmogus
– mes jį tiesiog Dėde Antanu va din da -
vome,  prisimena ji. „Jūs irgi”? – iš si -
žio jau prisiminęs pokalbį kapinių raš-
tinėje. „Ne tik mes – atsakė Nijolė, –
visi”. Tebūnie jis Dėdė Anta nas Jums,
man, o gal visiems, jį pažinojusiems.

Susisiekiau su Amerikos lietuvių
tautinės sąjungos nariu, Korpo ra cijos
Neo-Lithuania (kuriai, beje, pri klausė
ir konsulas) vienu iš seniau sių narių
Vaclovu Mažeika – ilgaam žis Čikagos
lietuvis atsiminė A. Kal vaitį ir ne tik
kaip Tautinės sąjungos narį, – jis ži-

nojo apie diplomatinę karjerą, moks-
lus ir gyvenimą Pary žiuje. V. Mažei-
kos žodžiais, tai buvo nepaprasta, ne -
ei linė asmenybė, su juo galima buvo
apie viską pakalbėti. Jis buvo aktyvus
Neo-Lithuania korporacijos veikloje,
muzikavo, vadovavo tautininkų cho-
rui.

Kai papasakojau apie kapines,
apie nepaženklintą kapą, Vaclovas
Ma žeika susigraudino – jam sunku
buvo patikėti, kad tokie dalykai čia,
Čikagoje, lietuvybės sostinėje, yra
įmanomi. Nutarėme ištaisyti šią klai -
dą, jis pažadėjo sušaukti skubų Neo-
Lituania korporacijos posėdį, o aš –
pa sitelkti savo pažintis bei ryšius. Ma-
lonu buvo pa bendrauti su šiltu, nuo-
širdžiu, gar bingo amžiaus tautiečiu –
jam jau 96 metai.

Vytautas Peseckas – LAK (Lietu -
vos aero klubo) garbės narys, gerai
pažįstamas lietuvių visuomenei kaip
aviatorius ir žurnalistas. Užklaustas
apie Antaną Kalvaitį, Vytautas pui -
kiai prisiminė jį, jo gyvenimą bei veik -
lą Čikagoje. Su buvusiu konsulu jis
turėjęs ne vieną pokalbį apie jo indėlį
į S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbį, pui -
kiai žinojo, kad konsulas A. Kal vai tis
vaidino neeilinį vaidmenį įgy vendi -
nant šį skrydį. Jiedu su konsulu po
vokiško alaus bokalą Čikagoje ge rais

laikais išmesdavo, o prie jo įdo mių,
la bai įdomių, naujų istorijų iš girs -
davo, –  prisiminė  Vytautas Pe sec kas.

Įdomu, kad konsulas A. Kalvaitis
(kaip ir V. Peseckas) už nuopelnus Lie-
tuvos aviacijai turi garbingą LAK gar-
bės nario titulą, bet jo, vienintelio,
biografija nėra aprašyta LAK is tori -
joje (tai dar viena balta dėmė, žiū rė -
kite www.plietossparnai.lt).

Jau atkūrus nepriklausomybę,
LR gen. konsulatui Čikagoje vadovavo
šie generalinai konsulai: Giedrius Ap-
uokas (1998–2003), Arvydas  Dau no ra -
vičius (2003–2009), Skaistė  Aniu lienė
(2008–2012), o dabar – Marijus Gu dy -
nas (nuo 2012 rugsėjo). Būtų gra žu, jei
LR diplomatai prisimintų ir atkreiptų
dėmesį į bevardį savo kolegos, LR dip-
lomato kapą (priminsime, kad konsu-
las su žmona Brone palaidoti Jakubo-
nių kape – Stasė Ja kubonis buvo Bro-
nės Kalvaitis se suo). Tikiu, kad per
ki tas Vėlines ir ant konsulo A. Kal -
vai čio kapo degs atminimo žvaku tė.

P. S. Šiam tyrimui atsirasti pa dėjo
žmonės ir susiklosčiusios aplin kybės.
Autorius dėkoja: LTSC Čika goje dar-
buotojoms – Skirmantei Mig li nienei,
Kristinai Lapienytei, Vytui Beleškai,
LR garbės konsului Čika goje (1985–
1998) Vaclovui Kleizai, LR ambasado-
riui Kanadoje dr. Vytautui Žaliui, či-

Lietuvos konsulato Chicagoje 65 metų veiklos
sukaktį prisimenant, aplankiau buvusį Lie-
tuvos konsulą Ant aną Kalvaitį, tebegyvenantį

Mar quette Parke Chicagoje.
Antanas Kalvaitis gimė 1895 m. liepos 3 d. Rie-

tave, Telšių apskr., vargonininko šeimoje. Taigi jau
įpusėju sį devyniasdešimt ketvirtus metus, bet
esantį stiprų, geros atminties ir blaiviai, logiškai
galvojantį, tik re gėjimas labai nusilpęs. Dar ir dabar
vargonais talkina Švč. M. Marijos Gimimo parapi-
jai laidotuvių ir kitomis progomis. Antanas Kal-
vaitis yra plataus išsilavinimo ir išsimokslinimo
asmenybė. Jis yra ir muzikas, ir ekonomistas ir dip-
lomatas. Viduri nįjį mokslą ėjo Šveicarijoje, muzikos
mokėsi Italijoje, ekonomiją studijavo  Ispanijoje,
teisę JAV. Mokėjo ir tebemoka daug kalbų, nors kai
ku rias jau yra primiršęs, jų nebevartojant ilgesnį
laiką.

– Gal žinote, kada Lietuvos konsulatas įsteigtas Chi-
cagoje ir kas buvo pirmasis konsulas?

– Kiek prisimenu, Lietuvos konsulatas Chica-
goje buvo įsteigtas 1924 metų pradžioje ir pirmuoju
konsulu paskirtas pulk. leit. Povilas Žadeikis. Man

perėmus Chicagos kon-
sulo pa reigas, P. Žadeikis
buvo gen. konsulu New
York, o nuo 1935. VII.1 d.
ligi mirties (1957. V.11)
buvo Lietuvos įgaliotas
ministeris Washingtone.

– Perėmus konsulo pa-
reigas, kur turėjote konsu-

lato būstinę ir darbo apimtis?
– Konsulo pareigas perėmiau 1928 metais ir juos

išbuvau visą dep resijos metą ligi 1936 m. Prieš tai
nei JAV, nei Chicagoje nebuvau lankęsis. Tai buvo
naujas, nežinomas pasaulis. Konsulato būstinė buvo
arti Chicagos vidurmiesčio. Be manęs, konsulate
dirbo viena tarnautoja (Gaižaitė), kaip sekretorė ir
iždininkė. Darbo buvo daug, nes vyko gyvas lietuvių
judėjimas į tėvynę ir iš ten. Reikėjo paruošti ir iš-
duoti atitinkamus dokumentus, teikti informaciją,
bendrauti su miesto, valstijos ir kitų kraštų kon -
sulais, dalyvauti, o kartais ir vadovauti ruošiamose
lietuvių šventėse, minėjimuose.

– Kokie buvo ryškesni darbai ir įvykiai lietuvių tarpe,
jums esant konsulu?

– Konsulo darbas, kaip minėjau, buvo platus ir
įvairus. Be tiesioginio konsularinio darbo ir ryšių
su tautiečiais bei gyvenamo krašto aplinka, teko vi-
sur dalyvauti ir pagelbėti čia gyvenantiems lietu-
viams. Lietuviai buvo geri ir malonūs žmonės, tik
ma žai raštingi, bet gerbė konsulą ir vi sur jį kvies-
davo. Iš ryškesnių to laiko įvykių, kuriuose asme-
niškai teko dalyvauti, organizuoti ir vykdyti, at -

mintyje pasiliko trejetas: Dariaus-Girėno skrydis
per Atlantą, dail. Pet ro Rimšos skulptūrų parodos
organizavimas Chicagoje ir Marginių tautodailės
pa roda, kurioje ypatingo dėmesio sulaukė ratelis.
Ratelio buvo pa reikalauta didesnis kiekis, nes jį
pritaikė elektrinei lempai, kaip origina lų stovą. Pre-
kyboje turėjo pasise kimą.

– Kiek ir kuo teko prisidėti prie Dariaus-Girėno skry-
džio or ga ni zavimo ir koks poveikis tra giš ko Lituani kos žu -
vi mo  Chicagos lietuviams?

Po daugelio metų – pasikeitusi Chicaga

Pokalbis su konsulu Antanu Kalvaičiu
ANTANAS JUODVALKIS

LR konsulo Čikagoje (1928 vasa rio 1 d. – 1936 m. lapkričio 1 d.) Anta no
Kal vaičio portreto papildymui siū lome jums Antano Juodvalkio,
žino mo išeivijos  žurnalisto ir visuo me ni ninko (1912–1997) po kalbį su
A. Kal vai čiu, išspausdintą ,,Drauge”, 1989 m. vasario 2 d. Tuomet kon -
su  lui jau buvo 93 metai.

kagiečiams – kun. Jauniui Kelpšui,
Ro bertui Monkevičiui, Sigi tui Ungu-
raičiui, JAV LB Tarybos na riui Ri-
mantui Pažemeckui, Šv. Kazi miero
kapinių raštinės darbuotojai Annette
M. (Greger) Palubin ir ki tiems, padė-
jusiems vykdyti šį ty rimą. 

Pabaiga



Dariaus ir Girėno žygdarbis – 
naujame A. Rakausko-Gustavo 
animaciniame filme 

2013-ieji – S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metai. Minint
80-ąsias legendinių lakūnų žygdarbio metines visoje Lietuvoje

vyksta įvairiausi renginiai, o du garsūs žurnalistai pasididžiavimą kelian-
čią istoriją nusprendė pristatyti jaunajai auditorijai: Gražina Sviderskytė ką
tik išleido knygą vaikams, o Audrius Rakauskas-Gustavas baigė kurti ani-
macinį filmą „Mes skrisime į Lietuvą”.

Filmo premjera – sekmadienį, liepos 28 dieną 9:50 val. r. Lietuvos laiku
per LRT televiziją. Filmo režisierius – Vaidas Lekavičius, kartu su Aud-
riumi LRT televizijoje kuriantis ir visiems gerai žinomą „Gustavo enciklo-
pediją”.

A. Rakauskas šiam filmui ne tik surinko medžiagą, bet ir sukūrė ani-
maciją, kaip ir jau 14-ąjį sezoną rengiamoje „Gustavo enciklopedijoje”, išsi-
skiriančią savitu, su niekuo nesupainiojamu braižu. „Stengėmės Dariaus ir
Girėno skrydžio istoriją pateikti patrauklia, įsimintina forma. Tikiuosi,
kad šis filmas bus dar ne kartą kartojamas, ir dabartiniai dvimečiai ūgtelėję
galės puikiai papasakoti apie vieną ryškiausių Lietuvos XX a. pradžios įvy-
kių”, – sako filmo autorius.

Pasak A. Rakausko, daugelis animaciniame filme minimų faktų yra ge-
rai žinomi, tačiau yra ir tokių, apie kuriuos nemažai žiūrovų nėra girdėję.
Pavyzdžiui, tai, kad lakūnai yra palikę testamentą – dėl visa ko, jei Atlantas
pasirodytų neįveikiamas:

„Lituanicos” pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto vandenyno gel-
mes tegu auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lie-
tuvis būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei! Tad šį savo
skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!”

LRT info ir nuotr. 
– kadras iš animacinio filmo ,,Mes skrisime į Lietuvą”
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– Daugiausia darbo ir laiko teko
pašvęsti, organizuojant Dariaus-Gi -
rė no skrydį į Lietuvą. Steponas Da -
rius (1896.I.6–1933.VII.17), grįžęs 1927
m. į Ameriką, užsikrėtė lakūno Ch.
Lindbergho pasisekimu, perskren-
dant Atlantą (1927.VI.20) ir pradėjo
ruoštis panašiai kelionei į Lietuvą,
norėdamas išgarsinti Lietuvos var -
dą. Kartu su Stasiu Girėnu įsigijo
lėktuvą, kurį pakrikštijo „Lituani-
cos” var du, bet jį reikėjo pritaikyti
skrydžiui per Atlantą. Buvo sudary-
tas specia lus komitetas lėšoms telk -
ti, į kurį bu vo įsijungę žinomi ano
me to lietuviai. Lėšų telkimas ir
skry džiui pasiruošimas užtruko ke-
letą metų ir atrodė, kad skrydis gali
niekad neįvykti. Bet 1933 m. liepos
15 d. Lituanica, Da riaus-Gi rėno vai-
ruojama, pakilo iš New York be rei-
kiamų leidimų ir mi nimalių techni-
nių įrengimų, net be ra djo ryšio. La-
kūnų tragiškas žuvimas, nugalėjus
Atlantą ir žuvus prie Lietuvos
slenks čio, sujaudino visus lietuvius,
ypač čikagiečius, kurie sa vo parama
buvo prisidėję prie Litua nicos skry-
džio.

Felikso Vaitkaus skridimą
(1935.IX.21–22 d.) organizavo „Nau -
jie  nų” redaktorius Pijus Grigaitis
su savo štabu.

Prisimenu, kad dienraštis „Chi -
cago Tribune” po Lituanicos išskri-
dimo be reikiamo leidimo pasmerkė
lakūnus, o kitą dieną atsiprašė ir lai -
kė juos herojais.

– Visuomeninė ir kultūrinė veikla
Chicagos lietuvių tarpe?

– Chicagos lietuvių visuome-
ninė ir kultūrinė veikla ir anuo
metu buvo gyva. Lietuviai buvo pa -
si skirstę į dvi grupes: vieni prie so-
cialistinių „Nau jie nų”, redaguoja -
mų Pijaus Grigai čio, o antrieji – prie
„Draugo”, lei  džia mo marijonų. Kar-
tais tarp jų vykdavo žodinė arši ko -
va. Didesnę įtaką tu rėjo „Draugas”,
nes jame talkino pa rapijų kunigai,o
Chicagoje jų buvo keletas parapijų, o
dabar dalis jų jau perėjo į svetimtau -
čių rankas (Šv. Jur gio, Šv. Kryžiaus
ir kitos bažnyčios).

Buvo ruošiami minėjimai, ypač
plačiai ir iškilmingai buvo minima
Lietuvos nepriklausomybės atsta-
tymo šventė – Vasario 16-ji. Minėji -
mų ir švenčių metu buvo sakomos
prakalbos, atliekama meninė prog -
ra ma, da lyvaujant chorams ir solis-
tams. Kul tūrinėje plotmėje plačiai
veikė mu zikas Antanas Vanagaitis.
Jis dirigavo chorus, leido žurnalą
„Margutį”, įsteigė ir vedė to paties
vardo radijo programą, tebeveikian -
čią ir dabar. Lietuvių veiklai talkino
ano meto kunigai ir šviesesni lietu-
viai.

– Kokie kiti darbai ir rūpesčiai slėgė
konsulo pečius?

– Konsulas rūpinosi ne tik do-
kumentų tvarkymu norintiems ap -
lan ky ti savo kraštą, bet ir prekybos
bei ryšių palaikymu su Lietuva. Iš
Lietu vos kilę žydai mezgė prekybi-
nius ryšius ir užsisakydavo prekes.
Viena iš populiariausių tuo lai ku
prekių buvo džiovinti baravykai.
Dau giau siai jų gaudavo iš Alytaus
apylinkių, nes Dzūkija yra žinomas
grybų kraštas. Baravykų pirkliai ten
ir čia bu vo žydai, bet ne visi pasižy-
mėjo sąžinin gumu. Į konsulatą atei-
davo pirkliai su skundais, kad gau-
namoj baravyko siuntoj surasdavo
ak menukų. Jie sa kydavo, kad Lietu-
vos baravykai yra geri ir skanūs,
mes žinome, bet kad juose auga ak -

me nys, tai mums naujiena. Pasi-
rodo, kad nesąžiningi pirkliai įs -
praus davo akmenukų, kad svo ris
bū tų didesnis, ir taip sugadindavo
visus grybus.

Pradžioje už vizų išdavimą buvo
nustatyta imti 10 litų mokestis, bet
vė liau vyriausybė, norėdama pa -
trauk ti daugiau turistų, šį mokestį
pa naikino. Lietuviai vėl užsigavo,
kad vyriausybė nenori priimti pini -
gų, nes žinojo, kad jų niekam nėra
per daug. Norėjo atsidėkoti konsului
už patarnavimą. Aiškinimai nepa-
dėdavo, tai teko padaryti dėžutę su
Rau donojo kryžiaus ženklais ir ten
nu kreipti siūlomus pinigus. Po kelių
me tų atidarius dėžutę, buvo rasta
dau giau trijų tūkstančių dolerių.
Anais laikais – nemažas pinigas.

Arba vėl. Maisto bendrovė Kau -
ne kreipėsi į konsulatą, norėdama
gauti žinių apie amerikiečių mė-
giamų kum pių skonį, kokie priesko-
niai de dami. Man toks receptas ne-
buvo žinomas, nes tai yra gamybinė
paslaptis. Patariau atsiųsti nusima-
nantį žmo gų, dirbti kumpių paruo-
šimo skyriuje ir patirti jų paslaptis.
Taip ir buvo padaryta. Pagamintų
kumpių siunta pasiekė Chicagą, bet
atidarius rasta, kad konservuoti
kum piai kelionėje sugedo, gal buvo
šiltoje vietoje arti laivo variklių ar
kitų priežasčių.  Te ko visą siuntą pa-
laidoti. Jauna valstybė prekybinin -
kų tarpe buvo nežinoma ir praskinti
kelią į platesnę rinką buvo neleng -
va.

– Kaip Jums atrodė Chicaga sugrį-
žus į ją, kaip pasitraukusiam iš okupuoto
krašto? Kokios įsikūrimo galimybės, dar-
bai ir išeivio gyvenimas?

– Kaip daugumas, aš Ameriką
ir  Chicagą pasiekiau 1949 metais.
Nors turėjau gerų pažįstamų ir įta-
kingų lietuvių draugų, bet darbą su-
siradau per darbo biurą nedidelėje
bendrovėje, kurioje išdirbau dvide-
šimt metų, kol išėjau į pensiją.

Suprantama, Chicaga buvo iš-
augusi, karo nepaliesta ir gyveni-
mas ėjo panašiai, kaip ir anksčiau.
Atvy kus didesniam skaičiui lietu-
vių, vi suomeninė ir kultūrinė veikla
pagy vėjo ir paplatėjo.

– Ar sekate lietuvių tautos da bartinį
išsiveržimą po 40 metų teroristinės ko-
munistinės Mask vos okupacijos ir kokia
Jūsų nuo monė dėl tolimesnio tautos lais -
vėjimo?

– O kaip gi, labai seku Sovietų
Są jungoje vykstančius pasikeitimus
ir nepaprastai džiaugiuosi lietuvių
tautos spontanišku išsiveržimu,
reika lau ant visų žmoniškų ir tikė-
jimo laisvių, pilnos demokratijos.
Su jau dintas esu pasiektais laimėji-
mais, paskelbiant lietuvių kalbą res-
publikine kalba, privaloma visiems
gy ventojams ir įstaigoms. Grąžini-
mas tautinės trispalvės vėliavos į
viešą gy venimą, leidimas viešai gie-
doti tau tos himną (kaip jie vadina
V. Ku dirkos tautinę giesmę), leidi-
mas naudoti Lietuvos herbą – Vytį
bei kitus tautinius simbolius kelia
tokį neapsakomą džiaugsmą ir pasi-
didžiavimą visa lietuvių tauta, ypač
jaunimu, išaugusiu komunistinia -
me terore. Tik kad tėvynėje neper-
temptų stygos, o siektų nuosekliai
ir vieningai to, ką esamose sąlygose
ga lima laimėti, ne užmirštant siekti
ir pilnos Lietuvai nepriklausomy-
bės.

Baigė įdomų pasikalbėjimą bu -
vęs Chicagoje antrasis Lietuvos kon-
sulas Antanas Kalvaitis.

Apie Dariaus ir Girėno skrydį – 
knyga vaikams 

Minint 80-ąsias Stepono
Dariaus ir Stasio Gi-
rėno skrydžio per At-

lantą metines pasirodė nauja
žinomos žurnalistės, dokumen-
tinių filmų kūrėjos, knygų au-
torės Gražinos Sviderskytės
knyga „Darius ir Girėnas. Isto-
rija ir legenda”. Gabi tyrinėtoja
(šiuo metu – Vilniaus universi-
teto Istorijos fakulteto dokto-
rantė), beje, pati pilotuojanti
lėktuvą, „Lituanicos” skrydžio
ir katastrofos mįsles nagrinėja
jau trečius metus. Jos sklan-
dus, nesudėtingas ir įtraukian-
tis pasakojimas pirmiausia
skirtas vaikams. Tačiau pagyvintas gaiviu netradiciniu požiūriu, faktais ir
įžvalgomis veikiausiai sudomins ir jų tėvelius.

Knygos įžangoje G. Sviderskytė kreipiasi į skaitytoją: „Džiaugiuosi, kad
atsivertei šią knygą. Neabejoju, kad tau žinomi šie lakūnų vardai: Steponas
Darius, Stasys Girėnas. Turbūt esi girdėjęs, kad 1933 metais jie lėktuvu „Li-
tuanica” perskrido Atlanto vandenyną. Deja, skrydžio pabaigoje „Litua-
nica” sudužo. Lakūnai tragiškai ir, kaip pasakojama, paslaptingai žuvo. Bet
ar žinai, kaip jie gyveno? Kokie buvo? Ką nuveikė? Ir dėl ko žuvo?”

Pasak autorės, rašyti vaikams nelengva, užtat smagu. Tikras iššūkis iš-
laikyti pusiausvyrą: kad jaunajam skaitytojui istorija nebūtų nei per lėkšta,
nei per sudėtinga. Be to, autorei rūpėjo suprantamai vaikams atskleisti,
kaip įvyko katastrofa ir kodėl jai įvykus tarp trijų valstybių – Lietuvos, Vo-
kietijos ir JAV – užsimezgė toks kietas paslapčių mazgas, kurį tik dabar is-
torikai bando išnarplioti.

Leidinys originaliai iliustruotas Justino Ališausko iliustracijomis.

15min.lt
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Su džiaugsmu atsiliepiau į Ritos
Bieliauskienės kvietimą aplan-
kyti Dainavoje jos ir jos pagalbi-

ninkių ruošiamą Sendraugių stovyk -
lą-2 bei padėti vesti Sendraugių įžodį.
Ri ta pranešė, kad stovyklos metu še-
šios kandidatės yra pasiryžusios per-
eiti įžodžio programą, paruoštą pa-
skutinės Sendraugių centro valdybos.
Kadangi buvau viena iš tų, kurie tą
programą sudarė, kvietimas man bu -
vo ypač reikšmingas. Tuo labiau, kad
puikiai prisiminiau, kaip prieš pen-
kerius metus entuziasčių būrys, no-
rintis su savo šeimomis dalyvauti
Sendraugių stovykloje Dainavoje, ta-

čiau dėl vietos stokos neturintis gali-
mybės ten patekti, kreipėsi į mus tei-
raudamasis, ką mes galvojame apie jų
ketinimą ruošti antrą Sendraugių sto-
vyklą. Tuo metu man teko jas ne tik
padrąsinti, bet ir prižadėti joms Send-
raugių centro valdybos paramą. O šio -
je stovykloje iškart matyti jų darbo
bran dūs vaisiai – stovykla gausi, prog-
rama įdomi, jaunos šeimos patenkin-
tos.

Sutartą penktadienį Detroite
siau tė piktos audros, o pakeliui į Dai-
navą kelis kartus reikėjo sustoti, nes
per lietų nesimatė kelio. Abu su vyru
prisiminėme jaunystę, kada jokia ke-
lionė nebuvo per sunki, jeigu skubė-
davome pasimatyti su draugais ir
smagiai praleisti laiką. Nors kelionė

užtruko ilgiau, tačiau Dainavoje atsi-
radome laiku – kaip tik vakarienei.

Valgykloje – pilna jaunų šeimų,
dau gybė vaikučių, visi skuba prie
maisto. Tuoj atėjo stovyklos šeimi-
ninkė Rita Bieliauskienė ir supažin-
dino su šio vakaro mano pareigomis –
ji norinti, kad prieš talentų pasirody -
mą, kol visi ramūs, stovyklautojams
bū tų pristatytos kandidatės, apibū-
dintas jų pasiruošimas, tada praveda-
mas įžodis. 

Suteikti galimybę stovykloje pagi -
linti savo žinias apie ateitininkų ideo-
logiją bei organizaciją ir oficialiai įs -
toti į sendraugių ateitininkų gretas

idėjos pradininkė buvo Asta Čuplins-
kienė. Gavusi pritarimą iš ŠAAT val-
dybos pirmininkės Rasos Kasniūnie-
nės, ji ėmėsi darbo nuodugniai išstu-
dijuoti mūsų Sendraugių CV paruoštą
programą, kurios pagrindinis žinių
šaltinis yra kun. Stasio Ylos ,,Ateiti-
ninkų vadovo” trečioji papildyta laida,
išleista 2006 m. Šiame plačios apim-
ties leidinyje su gausia bibliografija
rašinių, kuriais kun. Yla rėmė savo
mintis, yra patraukliai ir supranta-
mai pristatoma ateitininkų istorija,
ideologija, struktūra, iškilūs vadai ir
veiklos formos. Pridėtinė medžiaga
supažindina skaitytoją su dabartine
ateitininkų veikla. O paruošta įžodžio
programa išdėsto, kaip galima įdo-
miai tas žinias per keturias sesijas

įveikti. Žinoma, skaitymo daug, tad
Asta turėjo gerokai padirbėti, kad
prog rama būtų įgyvendinta per savai -
tę. Ilgainiui kandidatės pasidalino
skaitiniais ir pradėjo rinktis diskusi-
joms. 

Po kiekvienos vakarienės viena
iš kandidačių pristatydavo jai skirtą
temą, klausdavo dalyvių nuomonės,
vystydavo diskusijas. Dienos paskaita
dažnai papildydavo nagrinėjamą te -
mą. Kaip Įžodžio programoje siūloma,
diskusijas sekė ir kur reikia papildė
patyrę sendraugiai, patys išėję visą
atei tininkų auklėjimo mokyklą, tarp
jų – Dainė Quinn, dr. Ramunė Rač -
kaus kienė, dr. Algis Norvilas, ses. Ig -
nė. Asta Čuplinskienė teigė, kad daž -
nai vykdavo karštos diskusijos – to-
kios, kokios būna tik Dainavoje sto-
vyklose ar kursuose. Jos manymu,
,,stovykla yra idealiausia vieta ruoštis
įžodžiui, nes esi apsuptas tokios ener-
gijos ir idealizmo, dar prisideda sto-
vyklos paskaitos, kurios išdėsto šiuo-
laikinius rūpesčius, ir mes pradedame
juos vertinti šių dienų ateitininkiš-
koje šviesoje”. Galimybė perskaityti
kun. Ylos ,,Vadovą”, įsigilinti į ateiti-
ninkų ideologiją ir tai pritaikyti šių
dienų iššūkiams padėjo kandidatėms
giliau suprasti organizacijos reikšmę
jų gyvenime.

O Aida Bublytė O’Meara išreiškė
dar vieną kun. Ylos ,,Vadovo” skaity -
mo pasekmę. Ji teigia, kad ,,dažnai
per iškilmingas organizacijų šventes
dovanojamos knygos. Padedame tas
knygas ant lentynos ir vargiai kada
pa  vartome. Čia gi buvo puiki proga
perskaityti tokią knygą – ,,Ateitininkų
vadovą”. Tikrai mano namuose ji bus
naudojama – daug ir dažnai, kaip nau-
dojamas geras žodynas ar gera virimo
knyga”.

Visos kandidatės – ilgametės atei -
tininkės, ėjusios atsakingas pareigas
ateitininkų valdybose, stovyklose,
kur suose. Nors Sendraugių įžodis ne-
privalomas asmenims, kurie brendo
ateitininkų organizacijos rėmuose,
šios kandidatės panoro subrendusia
mąstysena pažvelgti, kaip ši organi-
zacija suteikia galimybę ugdyti asme-
ninę ir visuomeninę atsakomybę, ska-
tina aktyviai dalyvauti kultūriniame
ir religiniame gyvenime, puoselėjant
krikščioniškumą, Dievo ir artimo
mei  lę. Auginant savo atžalas, joms
taip pat svarbu, kad ši organizacija
pa antrina šeimoje įgytas vertybes,

jungia šeimos branduolius, stiprina
narių tautinį sąmoningumą.

Štai kandidačių trumpas pristatymas:

Asta Kazlauskaitė-Čuplinskienė lankė Univer-
sity of Chicago ir Northwestern University, įgijo bakalauro
laipsnį psichologijoje ir magistro laipsnį pradinio išsila-
vinimo srityje. Yra dirbusi ateitininkų stovyklose Lietu-
voje. Šiuo metu yra Maironio lituanistinės mokyklos di-
rektorės pavaduotoja. Su vyru Vytu augina tris atža-
las – Neriją (15), Sigitą (14) ir Vėją (11).

Aida Bublytė-O’Meara baigė Cleveland State
University, kur įgijo bakaulauro laipsnį iš pedagogi-
kos.  Dalyvavo Čiurlionio ansamblyje ir tautinių šokių
grupėje ,,Grandinėlė”. Nemažai metų ėjo direktorės pa-
reigas Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje,
mokė tautinių šokių ir su Šv. Kazimiero lituanistinės
mo kyklos grupe dalyvavo šokių šventėse. Šiuo metu
va dovauja moksleivių ateitininkų būreliui Clevelande. Su
vyru James augina keturias atžalas – Laurą (15), Jimmy
(13), Mariją (10) ir Elizabeth (6). 

Vida Žiedonytė-Sasnauskienė baigė filosofijos,
literatūros ir meno istorijos mokslus bakalauro laipsniu
Cleveland State University; taip pat baigė teisę Cleve-
land-Marshall College of Law. Eina Senior Manager pa-
reigas ,,Progressive Corporation” Clevelande. Su vyru Vy-
tauru augina du vaikus – Vidą (8) ir Indrę (7). 

Rita Račkauskaitė-Bieliauskienė lankė Univer-
sity of Illinois at Chicago ir įgijo bakalauro laipsnį ant-
ropologijos srityje. Šių metų gruodžio mėn. tame pačiame
universitete įgis visuomeninės administracijos magistro
laipsnį pelno nesiekančių organizacijų vadybos srityje.
Dirba University of Illinois at Chicago, Director of Ope-
rations verslo institute. Gyvena Čikagoje su vyru Artūru
ir vaikais Benediktu (9) bei Martynu (6).

Rima Ješmantaitė-Tessman John Carroll Uni-
versity įgijo anglų ir prancūzų kalbų bakalauro laipsnį bei
Cleveland State University įgijo magistro laipsnį peda-
gogikos srityje. Eilę metų dirbo techninės rašybos ir
verslo mokymo programų rengimo (corporate curriculum
development) srityse. Gyvena Clevelande su vyru Patrick
ir dviem vaikais – Vija (9) ir Jonu (7). Šiuo metu globoja
Clevelando Maironio jaunučių kuopą. 

Renata Žilionytė-McLaughlin studijavo Mills
College, kur įgijo bakalauro laipsnį, vėliau mokėsi Town-
son University, kur įgijo magistro laipsnį, abu laipsniai
yra iš humanitarinių mokslų – šokių, vaidybos ir cho-
reografijos. Yra šokusi profesiniuose pastatymuose, yra
mokiusi šokti baletą bei kitus išraiškos šokius. Kadangi
su vyru Doug dabar augina du vaikučius, Luką (7) ir Emą
(4), profesiniam darbui skiria tik vieną dieną per savaitę.

Rima Janukaitytė-Belau baigė vaizduojamosios
dailės (Fine Arts) mokslus Wayne State University ba-
kalauro laipsniu interjero architektūros srityje. Dabar
gyvena Plymouth, MI su vyru Ken ir vaikučiais Elena,
Luisa ir Tomu. Šiuo metu vysto savo interjero dizaino
verslą ,,Rima Designs”.

Ramunė Račkauskienė sega Sendraugio ateitininko ženkliukus įžodį davusioms ateiti-
ninkėms.  Iš k.: Rimai Belau, Ritai Bieliauskienei, Astai Čuplinskienei ir  Renatai McLaugh-
lin. Linos Jameikienės nuotraukos

Jaunų 
sendraugių 

gretos stiprėja
Š. m. birželio 23–30 d. Dainavoje,

Sendraugių stovykloje-2,  septynios
ateitininkės pasiryžo pereiti įžodžio

pasiruošimo programą ir tapti
sendraugėmis ateitininkėmis. 

JANINA UDRIENĖ

Janina Udrienė sveikina jaunas sendrauges, sėkmingai baigusias Sendraugio ateitininko
pasiruošimo programą. Iš  k.:  Aida Bublytė-O’Meara, Vida Sasnauskienė ir Rima Ješman -
taitė-Tessman.  

Nukelta į 15 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Lenkija ragina Lietuvą vykdyti įsipareigojimus

Kinijos politikui Bo Xilai pateikti kaltinimai 

Populiariausi „Twitter” – B. Obama ir popiežius

JAV Atstovų rūmai pritarė telefonų 
duomenų rinkimui

Rio de Janeiro (Bernar di nai.lt) –
Nuo liepos 24 d. tris dienas truko ka-
techezės lietuviams, dalyvaujantiems
Pasaulio jaunimo dienose Rio de Ja-
neiro, Brazilijoje. Iš viso jose dalyvavo
81 lietuvis, 28 jų atkeliavo su Lietuvos
pranciškoniškojo jaunimo grupe, 10
lietuvių kunigų, 1 brolis pranciško-
nas ir 3 vyskupai: Arūnas Poniškaitis,
Kęs tutis Kėvalas, Rimantas Norvila.
Po katechezių vyksta darbas grupėse
ir šv. Mišios. Vyskupas Arūnas Poniš-
kaitis katechezės metu kalbėjo apie
santykį su Dievu, kuris palaiko mūsų
gyvenimą ir kuria viltį. Gyvename
amžiuje, kai labai daug informacijos,
kuri tampa priešu, besikėsinančiu į
mūsų viltį: imame matyti tik negaty-
vius dalykus, gyvenimo vaizdas tam -

pa iškreiptas. Tikėjimas ne uždeda ro-
žinius akinius, o skatina žvelgti į visą,
pilną tikrovę, matyti ne tik blogį, bet
ir gėrį, pastebėti ilgesį, atsakyti į žmo-
nėms rūpimus klausimus. Dievas jo-
kių garantijų neduoda iš anksto, rei-
kia eiti su Juo, kad pamatytum, kas
bus. Jėzus Kristus įėjo į mūsų istoriją,
Jis yra ištartas Dievo Žodis, mus my-
linčio Dievo atsakymas į mūsų klau-
simus.   Prieš atvažiuodamas į Rio de
Ja neiro, pranciškoniškasis jaunimas
apsilankė San Paule, kur buvo sutikti
lietuvių bendruomenės, ten tuo metu
vyko Lotynų Amerikos lietuvių jau-
nimo suvažiavimas. Keturi pranciško-
niško jaunimo iš Lietuvos atstovai da-
lyvavo tarptautiniame Pran ciško niško
jaunimo susitikime São João del Rey.

Pranciškoniškasis jaunimas 
Pasaulio jaunimo dienose

Susitiko JAV ir Lietuvos pareigūnai 

Washington, DC (ELTA) – Dau -
giau nei trys iš keturių (77,7 proc.) pa-
saulio vadovų turi socialinio tinklala-
pio „Twitter” paskyras, o daugiau nei
du trečdaliai (68 proc.) su savo ko le -
gomis per jį palaiko abipusius ryšius.
Tokius duomenis  paskelbė pa sau linė
strateginės komunikacijos kompanija
„Burson-Mars teller”, atlikusi kasme-
tinį tyrimą, nagrinėjantį žymiausių
pasaulio politikų paskyras sociali-
niame mikrotinklaraštyje „Twitter”.
Politikų veiklos „Twitter” tyrimas yra
pirmasis šioje srityje – jis siekia paro-
dyti, kaip žymiausi pasaulio politikai
naudoja socialinį tinklą „Twitter”. 

2013 m. liepos pradžioje buvo iš-
nagrinėtos 505 politikų ir valdžios ins-
titucijų iš 153 šalių „Twitter” pasky-
ros. Tyrimas parodė, kad daugiausiai
sekėjų – daugiau nei 33 mln. – turi JAV

prezidentas Barack Obama.  Jo veiklą
seka beveik trečdalis (148) pasaulio ša-
lių vadovų, tačiau jo negalima laikyti
geriausiai abipusius ryšius šiame so-
cialiniame mikrotinklaraštyje pa -
laikančiu pasaulio vadovu. Taip yra
todėl, kad pats B. Oba ma yra tik dvie -
jų kitų paskyrų – Norvegijos premjero
Jens Stoltenberg ir bu vusio Rusijos
Prezidento, dabar ministro pirmi-
ninko Dmitrijaus Medvedevo sekėjas.
Tyrimas rodo, kad ir ki tų oficialių
JAV vyriausybės įstaigų atstovai į abi-
pusius ryšius žvelgia „šal tai”: pavyz-
džiui, Baltųjų rūmų paskyrą seka 132
pasaulio politikai, tačiau šis puslapis
pats prenumeruoja tik trijų kitų va-
dovų įrašus. Antroje vietoje pagal po-
puliarumą yra naujasis popiežius
Pranciškus, jau dabar turintis dau-
giau nei 7 mln. sekėjų. 

Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-
kalų viceministras Andrius Krivas
liepos 24 d. vykusiame susitikime su
Baltarusijos ambasadoriumi Lietu-
voje Vladimiru Dražinu išreiškė susi -
rūpinimą dėl vienaša liško Baltarusi-
jos sprendimo savo teritorijoje orga-
nizuoti svarstymus su Lietuvos vi-
suomene dėl Astravo atominės elekt-
rinės poveikio aplinkai vertinimo.
Toks sprendimas neatitinka tarptau-
tinės konvencijos nuostatų, riboja Lie-

tuvos piliečių dalyvavimą tokio pobū-
džio renginiuose bei neprideda konst-
ruktyvumo Lietuvos ir Baltarusijos
dialogui dėl Astravo atominės elektri-
nės saugos. Užsienio reikalų ministe-
rija primena, kad tarptautinės kon-
vencijos įgyvendinimo komitetas ba-
landžio 15 d. paskelbtoje ataskaitoje
nurodė, kad Baltarusija nepateikė rei-
kiamos informacijos dėl atominės
elektrinės projekto. 

Baltarusijai pareikštas susirūpinimas dėl AE 

Išsimokslinimo lygį gerai vertina 74 proc. lietuvių 

Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-
tojų išsimokslinimo lygį gerai vertina
trys ketvirtadaliai lietuvių, rodo ben-
drovės TNS LT atliktas tyrimas. Ap-
klausos duomenimis, 94 proc. Lietu-
vos gyventojų įvairaus lygio išsi-
mokslinimą yra įgiję gimtojoje šalyje,
o likusi dalis išsimokslinimą įgijo už-
sienyje. Absoliuti dauguma apklaus-
tųjų savo išsimokslinimą vertina tei-

giamai. 74 proc. gyventojų, paprašytų
bendrai įvertinti Lietuvos gyventojų
išsimokslinimo lygį, jį įvertino labai
arba gana gerai. Panaši dalis – 77 proc.
apklaustųjų – teigiamai įvertino savo
įgytą išsimokslinimo lygį. Tyrimo
duo menimis, 4 proc. šalies gyventojų
išsilavinimą įgijo užsienyje, o 2 proc.
apklaustųjų žinių sėmėsi tiek gimto-
joje, tiek užsienio šalyje. 

Vilnius (ELTA) – Liepos 25–26
die nomis Lietuvoje lankėsi Jung tinių
Amerikos Valstijų (JAV) Vidaus sau-
gumo departamento ir Fe deralinių
Tyrimų Biuro (FTB) pareigūnų dele-
gacija. Vizito metu Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centro specia-
listai Lietuvos automatizuotų pirštų
atspaudų duomenų bazėje patikrino
JAV pareigūnų pateiktus ieškomų as-
menų pirštų atspaudus. JAV pareigū-

nai iš Lietuvos kolegų gavo mūsų ša-
lyje ieškomų asmenų pirštų atspaudus
ir tokius pat patikrinimus atliks JAV
teisėsaugos institucijų duomenų ba-
zėse. Šiuo vizitu siekiama plėtoti dvi-
šalį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą
keitimosi informacija srityje. JAV de-
legacija susitiko su Policijos departa-
mento, Lietuvos kriminalinės polici-
jos biuro ir Lietuvos policijos krimina -
listinių tyrimų centro atstovais.

Washington, DC (ELTA) – JAV
Atstovų rūmai balsavo už tolesnį tele-
fonų duomenų rinkimą. Tai buvo pir-
mas balsavimas dėl Nacionalinės sau-
gumo agentūros (NSA) vykdomos te-
lefonų sekimo programos. 205–217
balsų skirtumu parlamentarai atmetė
pastangas apriboti NSA įgaliojimus
rinkti elektroninę informaciją. Dėl
balsavimo prieš programą įvyko neti-
kėtas konservatorių ir liberaldemok-
ratų pajėgų susijungimas. Patvirtinus
siūlomą pataisą būtų užblokuotas

NSA programos, pagal kurią renkami
duomenys apie visus skambučius iš
arba į JAV telefonus, finansavimas.
Tada lėšos būtų skiriamos sekti tik
as menų, prieš kuriuos vykdomas ty-
rimas, telefonus. Šią pataisą pateikė
Atstovų rūmų narys respublikonas
Justin Amash. Nors Baltieji rūmai
priešinosi pataisai, didžioji demok-
ratų dalis – 111 – balsavo už pasiūly -
mą, 83 buvo prieš. Tarp respublikonų
94 atstovai pritarė J. Amash pasiūlytai
pataisai, 134 buvo prieš.

Beijing (ELTA) – Kinijoje kitados
įtakingam politikui Bo Xilai pateikti
kaltinimai dėl kyšių ėmimo, korupci-

jos ir įgaliojimų viršijimo. Buvęs Ko-
munistų partijos vadovas Čongčinge
Bo Xilai iš partijos buvo pašalintas į
viešumą iškilus skandalui, susiju-
siam su britų verslininko nužudymu.
Bo Xilai žmonai Gu Kailai praėjusių
metų rugpjūtį buvo skirta lygtinė mir-
ties bausmė už britų verslininko Neil
Heywood nunuodijimą 2011 m. Bo Xi-
lai kalti nimus liepos 25 d. pateikė pro-
kurorai Dzinane, Šandongo provinci-
joje, informavo valstybinė žiniask-
laida. Su Bo Xilai susijęs skandalas,
kuris atskleidė korupciją ir vidinę
kovą Komunistų partijos vadovybėje,
yra vienas didžiausių Kinijoje per
daugelį metų. Bo Xilai pasinaudojo
savo pareigomis ir paėmė didelę pi-
nigų sumą bei nuosavybės. Be to, bu-
vęs politikas kaltinamas valstybės lė -
šų iššvaistymu. 

Varšuva (BNS) – Lenkija tikisi,
kad Lietuvos vyriausybė vykdys savo
įsipareigojimus lenkų mažumos at-
žvilgiu, o neišspręstų problemų sąra-
šas lieka toks pats: lenkiškų pavar-
džių ir vietovardžių rašyba, švietimo
reikalai ir žemės grąžinimas, pareiškė
aukšta Lenkijos URM pareigūnė. Len-
kijos valstybės sekretoriaus pavaduo-
toja Henryka Moscicka-Dendys pa-
teikė Seimo užsienio reikalų komisi-
jos nariams URM parengtą ataskaitą
apie padėtį Lenkijos ir Lietuvos san-
tykiuose. Diplomatės teigimu, pernai
Lietuvoje vykę parlamento rinkimai,
po kurių Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cija (LLRA) pateko į valdančiąją koa-

liciją su socialdemokratais, iš esmės
pakeitė dvišalius santykius su Var-
šuva. Po virtinės susitikimų, kurie
įvyko šių metų pradžioje vy riau sybių
vadovų ir užsienio reikalų ministrų
lygmenyje, Lenkija laukia, kad Al-
girdo Butkevičiaus vyriausybė įgy-
vendintų tam tikrus įsipareigojimus,
susijusius su lenkų mažuma Lietu-
voje, prisiimtus per rinkimų kampa-
niją ir pakartotus per vasarį vykusius
vizitus Lenkijoje, – pabrėžė H. Mos-
cicka-Dendys. Vis dar neišspręstų
problemų sąrašas nesikeičia nuo 1994
m., kai buvo pasirašyta Lenkijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo sutartis, –
sakė pareigūnė. 

Pranciškoniškasis jaunimas Brazilijoje.                                                           A. Blužo nuotr.

Bo Xilai.                                       ELTA nuotr.



šinio Dievų žaidimai: italai per 10 se -
kundžių sugebėjo įmesti du tritaš -
kius. To negalima vadinti stebuklu,
nemačius, kokie tai buvo meti-
mai. Pirmasis – italas, už-
spaustas dvie jų gynėjų
aikštės kampe, me ta
krepšio link. Yra!
Ant rasis – italas
dar toli nuo tri-
taškio linijos,
bet vis tiek meta
– vėl yra! Švel-
niai tariant, lai mė
buvo ne mū sų pusėje.

Ši labai skaudi ne-
sėkmė lėmė, jog Lie  tuva čempionate
užėmė septintą vietą. Sužaistos 10
rungtynių, pa tirtos 4 nesėkmės. Di-
džiausias pralai mėjimas – keturių
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Lietuvos jaunimo (iki 20 metų)
krepšinio rinktinė Estijoje vy -
kusia me Europos čempionate

užėmė sep tintąją vietą. Tomo Pačėso
treniruojama komanda paskutinėse
čempionato rungtynėse 84:51 nugalėjo
Juodkal nijos bendraamžius. Po šių
rungty nių Lietuvos rinktinės trene-
ris neslė pė, kad nėra patenkintas už-
imta vieta.

„Septinta vieta aš nesu patenkin-
tas, nes mes privalėjome būti ketver-
tuke. Tarp penktos ir aštuntos vietos
nėra skirtumo. Norėjome pergalingai
baigti turnyrą, tačiau ši pergalė ne -
turi jokios vertės. Galima ieškoti įvai -
riausių niuansų bei sakyti, jog aplen-
kėme tokias rinktines kaip Ser bija,
Slovėnija, Prancūzija ar Kroati ja, bet
tai ne pasiteisinimas. Aš vis dar labai
išgyvenu dėl pralaimėjimo ketvirtfi-
nalyje, tačiau už kelių dienų beliks tai
užmiršti ir gyventi toliau”,  – sakė Lie-
tuvos rinktinės treneris To mas Pačė-
sas.

Kelią medalių link lietuviams pa -
stojo italai, kuriems ketvirtfinalyje
Lietuvos krepšininkai tik po pratę-
simo nusileido 72:75. 

Europos čempionato finale kovoję
mūsų kaimynai latviai 60:67 nusi lei do
Italijos bendraamžiams ir pasi dabino
sidabro medaliais. 

Į Europos dvidešimtmečių krep ši -
nio čempionatą lietuviai nusiuntė la-
bai keistą komandą. „Ant po pie riaus”
ši rinktinė atrodė apgailėtinai – tu-
rėjo vos tris LKL žaidusius krep -
šininkus ir krūvą negirdėtų pavar -
džių.

Ar šią kartą galime vadinti pra -
ras tąja? Nejaugi neturime dvidešimt-
mečių, kurie pajėgtų žaisti stip -
riausio je Lietuvos lygoje? Kitų šalių
rinktinėse rungtyniavo jaunuoliai,

kurie jau yra spėję paragauti Euro-
pos taurės, Euro lygos, stiprių nacio-
nalinių čempionatų duonos. Tačiau
lie tuviai dar kar tą įrodė, jog aikštelė -
je žaidžia ne pavardės ir ne kontrak-
tai.

Tomas Pačėsas nemėgino stebinti
Europos uraganinėmis atakomis. Spe-
cialistas puikiai suprato, jog su šių
žai dėjų rinktine galima laimėti tik
stipriai dirbant gynyboje. Būtent tai
varė į neviltį lietuvių varžovus.

Pirmame etape mūsiškiai per ke -
turias rungtynes suklupo vos kar tą.
Antrame etape vėl buvo patirta viena
nesėkmė, ir T. Pačėso auklėtiniai stojo
į ketvirtfinalio kovą su Italija.

Žiūrovai vėl išvydo klampų, gy -
ny binį krepšinį, o mūsiškiams patekti
į kitą etapą sukliudė kažkokie krep -

Lietuvos jaunimo rinktinėje –
pirmasis „Lituanicos” auklėtinis Žygimantas Riauka

Loan of $165,000, rate of 4. 50%, payment is $836.03, Annual percentage rate of 4.557%, amortized over 30 years.  Rates are subject to change wit-
hout notice.  Payment does not include private mortgage insurance, property taxes or hazard insurance.  Maximum loan amount of $417,000. Subject
to credit approval and acceptable credit score. Offer subject to flood certification, title, value verification. Home owners insurance is required.

Contact Jurga Jokimciute (NMLS 791901) 

at 608-224-5548 or Jurga.j@bankwps.com 
Apply online www.bankwps.com

NMLS # 520943

Take an advantage of historically low Mortgage 

interest rates and WPS Bank’s special Offer

Call today to see if you qualify for our 
special low closing costs programs.
Refinance your home for only $250.00 or
Purchase for only $500.00 in closing costs!

Čikagos „Lituanicos” krepšinio Akademijos auklėtinis
Žygimantas Riauka tapo pirmuoju „Lituanicos” krepšinio
mokyklos atstovu, atvėrusiu duris į mūsų šalies krepšinio
rinktinę.

taškų skirtumu.
Lietuvos jaunimo rinktinėje

rung tyniavo ir Čikagos „Lituanicos”
krepšinio Akademijos auklėtinis Žy-
gimantas Riauka. Jis tapo pirmuoju
„Lituanicos” krepšinio mokyklos at-
stovu, duris atvėrusiu į mūsų šalies
rinktinę.

Praėjusį sezoną 203 cm ūgio Ž.
Riauka žaidė antroje NCAA lygos,
Wis consin „Parkside” komandoje ir
iš čia sulaukė pakvietimo į Lietuvos
jaunių rinktinės treniruočių stovyk -
lą. 

Besirengiant Europos čempiona-
tui, kontrolinėse rungtynėse, nema -
žai laiko aikštelėje praleidęs Ž. Riau -
ka buvo vienas iš savo komandos ly -
derių, kuris ne kartą stebino rezulta -
tyvumu ir atkovotų kamuolių skai -
čiumi. Tačiau Europos čempionate
Estijoje mažiau laiko aikštelėje pra lei -
dęs krepšininkas jau nebuvo pastebi-
miausia Lietuvos rinktinės figūra ir
žaidime nedžiugino aukštais rezulta-
tais. 

Internetinis portalas sportin.lt
įvertino kiekvieno Lietuvos jaunių
rinktinės krepšininko pasirodymą bei
ateities perspektyvas. Siūlome susi-

pažinti kaip sporto ekspertai
apibrėžė Ž. Riaukos žaidimą:

„Atsarginio sunkiojo
krašto vie ta dvidešimtme-
čių rinktinėje buvo pati-

kėta žaidėjui, kuris pra-
ėjusį sezo ną praleido
tik antroje NCAA ly-
goje. Vis tik atletas
nenuvylė ir patiki-
mai atliko savo už -

duo tis.
O jos buvo labai pa-

prastos. Dirbti gynyboje,
kovoti dėl kamuolių, staty ti

tvirtas užtvaras, esant gerai progai –
atakuoti. Žygimantas Riauka pats ini-
ciatyvos imdavosi labai retai, bev eik
visi jo taškai buvo darbiniai – atkovo-
jus kamuolį puolime, arba ga vus jį po
krepšiu.

Aukštaūgis savo arsenale turi ir
tritaškį metimą, tačiau šiose pirme -
nybėse tokių avantiūrų nesiėmė ir
laimę pabandė vos 2 kartus. Geriau sią
mačą klaipėdietis sužaidė su Grai kija,
kai pelnė 6 taškus ir atkovojo net 13
kamuolių, o 5 iš jų – puolime.

Aukštaūgio perspektyvos – gana
mig lotos. Norint tapti normaliu krep -
šininku, reikia nešdintis iš antrosios
NCAA lygos. Jau geriau susirasti silp -
nesnę komandą pirmame divizio ne.
Žaidžiant su silpnesniais varžovais
tampa labai sunku persiorientuoti
rimtose varžybose, tai ypač jautėsi Ž.
Riaukos žaidime.

Atletas turi neblogus duomenis
ir gali tapti gana solidžiu, gynybinio
stiliaus puolėju. Tačiau kol kas mi-
nusai nusveria pliusus – žemas krep -
šinio supratimas, menkas judesių po
krepšiu arsenalas, dažnos klaidos.”

Ž. Riaukos statistika Europos
čempionate: 19 minučių, 4,2 taško (42
proc. dvit., 67 proc. baud.), 6 atkovoti
ir 0,6 perimto kamuolio, 0,8 rezultaty-
vaus perdavimo, 0,2 bloko.

Daugiau sporto 9 psl.
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Liepos 21 d., šiltą vasaros sek madienio popietę, Beverly Sho-
res (India na) paplūdimyje Čikagos lietuviai rung tyniavo smė-
lio tinklinio varžybose, kuriose jie kovojo dėl S. Dariaus ir S. Gi-
rėno taurės.

Pažymėdamos žymių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per
At lantą 80 metų jubiliejų, jau antrą kar tą surengtose tokio po-
būdžio paplū dimio tinklinio varžybose, rung ty nia vo 9 išeivijos

lietuvių komandos.
Šįkart stipriausi buvo nė karto per 5-erias varžybas nesuklupę

„Pa  ne vėžio” komandos tinklininkai. Fi nale jie rezultatu 21:19 nugalėjo
pra ėjusių metų šių varžybų nugalėtoją „Vyčio” komandą ir tuo pačiu
į viršų iškėlė pereinamąją S. Dariaus ir S. Girėno taurę. Jos savininkais
tapo tė vas ir sūnus – Arūnas ir Edvinas Ka raliai, Raminta Budreikie -
nė ir Rytis Alčiauskas.

Kiekvienoje komandoje rungtyniavo po 4 tinklinio mėgėjus, o kai
ku rias komandas sustiprino ir Ameri kos lietuvių tinklinio lygoje
(ALTL) rungtyniaujantys žaidėjai. Gana akty viai į komandų gretas įsi-
jungė ir mo terys.

Po antrųjų S. Dariaus ir S. Girė no taurės varžybų, vykusių šalia Mi-
chigan ežero esančio vienintelio pasaulyje „Lituanicos” vardo parko,
sportininkai vieningai sutarė čia pat susirinkti parungtyniauti ir ki-
tais metais.

SPORTAS

Lemont vyks tarptautinis krepšinio turnyras 

Jau 8-ą kartą, rugpjūčio 2–4 die no mis, Pasaulio lietuvių centro salė -
je Lemont bus surengtas tarptautinis (FIBA) vyrų krepšinio turnyras. Ja -
 me jau pareiškė norą dalyvauti šešios komandos, o iš viso varžybose keti -
na dalyvauti 12 komandų.

Šiame tradiciniame krepšinio turnyre tarpusavyje įprastai varžosi lie -
tu vių, graikų, kroatų, indo-pakis taniečių, filipiniečių, amerikiečių bei len -
kų komandos.

Komandos, norinčios dalyvauti šiame turnyre, kviečiamos registruotis
pas turnyro organizatorių Aurimą Matulevičių tel:. 630-999-5312. Kiek -
vie na komanda, priklausomai nuo rezultatų, turnyre sužais po 3–5 rung -
 ty nes, o registracijos mokestis yra 350 dolerių.

Visi varžybų dalyviai puikiai praleido laiką žaisdami tinklinį ir mėgaudamiesi vasaros malonumais.

Paplūdimio tinklinio varžybose lietuviai kovojo dėl 
S. Dariaus ir S. Girėno taurės

S. Dariaus ir S. Girėno taurę laimėjo „Panevėžio” komanda.

Patys jauniausi tinklinio šventės dalyviai.                         Dainiaus Ruževičiaus nuotraukos
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Vienas iškiliausių lietuvių dai-
lininkų Vytautas Kasiulis gi -
mė 1918 m. Simne. 1941 m. bai-

gęs Kauno meno mokyklą, buvo pa-
kviestas joje dėstyti. 1942 m. vedė Bro -
nę Dzėtaveckaitę, ją vi są gyvenimą va-
dins Bronyte. 

1943 m. Kauno Vytauto Didžiojo
kultūros muziejuje buvo surengta per-
sonalinė Vytauto Kasiulio darbų pa-
roda. Ji sulaukė didelės sėkmės, ir vo-
kiečių valdžia jaunam dailininkui
davė leidimą vykti studijuoti į Vieną.
Tačiau čia atvažiavęs visas dailės mo-
kyklas jis rado uždarytas. Artėjant so-
vietams, 1944 m. Bronė Kasiulienė su
kitais pabėgėliais pasitraukė iš Lietu-
vos ir atsidūrė Vienoje, bet čia Kasiu-
lio nėra – jis ieško žmonos Vokietijoje,
pabėgėlių stovyklose. Sužinojęs, kad
Bronė Vienoje, Vytautas grįžo kaip tik
tuo metu, kai Bronė gimdė. Sūnų pa-
krikštijo taip pat Vytautu. 

Išsikėlusi iš Vienos šeima atsidū -
rė Freiburge. Vytautas dėstė Frei bur -
go taikomosios dailės institute, su gra-
fiku Wiiraltu įvairiuose miestuose su-
rengė tris parodas, Freiburgo mu zie -
juje vyko ir jo asmeninė paroda. 

1948 m. V. Kasiuliui pasiūlė vietą
vitražo dirbtuvėje Mece, Prancūzijoje.
Kai palikęs šeimą čia atvyko, vieta jau
buvo užimta. Per daug nesvarstyda-
mas, išvažiuoja į savo svajonių miestą
Paryžių. Žmona su sūnumi
pas jį atvyksta 1949 m.
pabaigoje. 

Sėkmė bei pri -
pa žinimas Paryžiu -
je V. Kasiuliui at-
vėrė vartus į
t a r p  t a u t i n į
me no pasau -
lį: New York,
L o n d o n a s ,
Berlynas, Stokhol-
mas ir kiti Švedijos
miestai, Kopenhaga,
Ženeva... Nuo 1960 m.
Paryžiuje Kasiuliai tris
dešimtmečius turėjo dvi
savo galerijas: iš pradžių
kairiajame Senos kran te,
paskui – dešiniajame. Mi -
rė Vytautas Kasiulis 1995
m., palaidotas Paryžiuje. 

Prieš 5 metus ,,Verslo
žinios” (VŽ) priede „Savaitgalis”
spaus dino Bronės Kasiulienės atsimi-
nimų pluoštelį. Tada ji pasakojo, kad
gimdydama Vienoje, prabudusi po
nar kozės, ji išvydo Kasiulį su puokšte
lelijų. Dabar Kasiulių sūnus Vytautas
vykdo priešmirtinę motinos valią –
Lie tuvai perduoti pakankamą kūry-
binio palikimo dalį, kad būtų įsteigtas
Vytauto Kasiulio darbų muziejus. Jis
atidarytas šių metų liepą Lietuvos pir-
mininkavimo Europos Sąjungai pro -
ga. 

Dailininko sūnus Vytautas Ka-
siulis gyvena Paryžiuje, yra chemijos,
elektronikos, lazerių sričių specialis-
tas. Iš tėvų paveldėjęs grožio pajautą,
domisi menu ir jo istorija, šiuo metu
tvarko turtingą tėvo meninį palikimą
ir šeimos archyvus. Jūsų dėmesiui Vy-
tauto Kasiulio atsiminimų punktyrai
apie tėvą. Jis, dėl savo drobių spalvin -
gumo bei ekspresijos vadinamas ro-
jaus sodų dailininku – vienas iš tų
išei  vijos menininkų, kurie geriau ži -
no mi pasaulyje nei Lietuvoje. Pridur-
kime – iki šiol.

Pirmąkart Paryžius

Pirmieji mano vaikystės metai
prabėgo Freiburge. Iš tų laikų teprisi-
menu vos kelis žmones. Ten buvo
mano kelios tetos, Bronės seserys, ma -
no krikšto tėvas dailininkas V. K. Jo-
nynas. Atsimenu ir kitą lietuvį daili-
ninką, Adomą Galdiką, jis nešiojo ra-
tinius akinius...

Freiburge mes nuomojomės butą,
tame bute gana gerai gyvenom. Jame
Bronė pasisiuvo tautinius rūbus, pa-
dovanojau juos muziejui. Prisimenu,
ji pati nusipaišė sagas, pasidarė mode -
lį ir išsilydė jas iš sidabrinių šaukš-
tukų ar šakučių – turėjo dar iš Lietu-
vos atsivežusi. 

Ką Freiburge darė tėvas? Ką ta-
pytojas daro? Jis tapė. Ten surengtos
jo parodos neatsimenu, bet turiu kata -
logų. Ir per parodą padarytų nuo-
traukų negatyvus radau. 

1948-ais tėvas išvažiavo į Paryžių.
Vieni, be tėvo, Vokietijoje likome be-
veik metus.

Labai gerai prisimenu, kaip trau-
kiniu važiavome į Paryžių. Stotyje
mū sų laukė tėvas, bet motina tyčia
vaidino, kad jo nepažįsta, norėjo pa-
matyti, ar aš pažinsiu. Iškart paži-
nau. 

Tėvas paėmė taksi ir paprašė, kad
važiuotų per Eliziejaus laukus. Jis gy-
veno Flandrino bulvare, prie Bulonės

miško. Tą kelionę
labai gerai atsi me -
nu – padarė didelį
įspūdį, kai važia-

vom per Santarvės
(Concorde) aikštę,
Eliziejaus lau-
kais, per Žvaigž-
dės (l’Etoile) aikš -

tę: tokios švie-
sios gatvės ir
toks gražus
miestas!.. Kai

važiuoju mašina
Eliziejaus laukais,
vis prisimenu sa -
vo pirmą vakarą
Paryžiuj.

Į Paryžių mes
atvažiavom 1949-ųjų

lapkritį, man buvo kokie
penkeri metai. Tada tėvas gy-

veno pačiam viršutiniam na -
mo aukšte, chambre de bon ne, tarnai-
čių kambary. Kai užlipom tuos septy-
nis ar šešis aukštus, radom gražiai pa-
ruoštą stalą. Ant popierinės staltiesės
buvo nupaišęs vietas, kur sėsti: Bronė,
Vytukas, Vytautas. Atsimenu, kad val-
gėm sardinių. Jei tą staltiesę rodys
muziejuj, tai matysite, kad sardinių
dėžės formos alyvų aliejaus žy mė li-
kusi ant staltiesės. Tai buvo mūsų pir-
moji vakarienė Paryžiuj.  

Greitai atėjo Kalėdos. Tankiai ma-
tydavom dailininką Antaną Mončį.
Nuėjau su Antanu ir su tėvu į Bulonės
mišką pasivogti eglutės. Nukirtom,
parsinešėm kaip galima diskretiš-
kiau.

Kartu su Mončiu šventėme pir-
mąsias Kalėdas. Antanas buvo labai
įdomus. Bulonės miške jis man nukir -
to lazdą ir peiliu joje padarė langus –
atidarus ir uždarus. Ir sakydavo, kad
dvyliktą nakties uždari langai atsi-
daro, o atidari – užsidaro. Aš vis lauk-
davau pamatyti, bet taip ir nepama-
čiau, užmigdavau.

Tėvas ir Mončys tais laikais buvo

Vytautas Kasiulis: eskizai portretui

Kasiuliai: motina, tėvas, sūnus.       Vytauto Kasiulio (sūnaus) asme ninio archyvo nuotr.

geri draugai. Dar – Žibuntas Mikšys,
jis irgi geras tėvo draugas buvo. Mikšį
atsimenu ne taip gerai kaip Mončį,
mažiau jis su vaikais draugaudavo... 

Tame viename kambarėlyje mes
ir gyvenom, tėvas ten ir tapydavo. Ta -
da jis jau turėjo kontraktų. Pirmasis
buvo su Duncanu Senos gatvėj, antra-
sis – su Stiébeliu, irgi Senos gatvėj.
Stié belis buvo geras žmogus, jis daug
tėvui padėjo. Po truputį
pradėjo atsirasti pinigų, ir
tėvai tame pačiame
aukšte išsinuomojo antrą
kambarį. Davė jį man, tai
tėvas galėjo ramiau dirbti.

Gyvenau tarp tep-
tukų, terpentino kvapo,
aliejinių dažų kvapo. Ir
tankiai su tėvu nueidavau
į jo galeriją, kur jis nu-
nešdavo paveikslų ir išei-
davo su pinigais kišenėj.
Iš pradžių pinigų nelabai
turėjom. Atsimenu, vieną
vasarą Senoj pradėjo
stipti žuvys, deguonies
joms trūko. Tėvas su liet-
sargiu jų dar gyvų pri-
sėmė, parsinešėm ir val-
gėm jas vakare. Kiek vė-
liau mama pradėjo rimtai
taupyti, kad galėtume ki-
tur gyventi. Po kelerių
metų nusipirkom butuką
– dviejų kambarių su
puse, netoli Eifelio bokšto.
Mano kambarys buvo il-
gas ir siauras. Kad atro-
dytų didesnis, tėvas nuta -
pė freską ant sienos – su
ko lonom, peizažu... Ten ilgai gyvenom
– kol persikraustėm į Bellefond’o gat -
vę. 

Paslaptys

Apie Lietuvą tėvai kalbėdavo
daug. Tada manė, kad ilgai užimta ji
nebus, kad jie galės grįžti. Nors tėvas
buvo ypač patenkintas Paryžiuj gy-
venti, apie Paryžių jis visąlaik sva-
jojo. 

Visai vaikas buvau, kai eidavom
vi si trys į Luvrą, paaugęs tą muziejų
jau gerai pažinojau. Tankiai lankyda-
vom, sekmadieniais buvo už dyką,
sek madieniais ir eidavom.

Su tėvu dažnai eidavom į kiną –

nunešdavom Stiébeliui paveikslų, tė-
vas pasiimdavo pinigų, o paskui eida-
vom į kiną bulvaruose. Kartais vieną,
kartais du, kartais net tris filmus pa-
sižiūrėdavom iš eilės, mes abu kiną
mėgom. 

Dabar likęs tik vienas kino teat-
ras, nepasikeitęs nuo anų laikų, tai
„Rex”. Tik jame nebegalima rūkyti.
Tai buvo vienintelis kino teatras Pa-

ryžiuje, kur galėjai rūkyti, peleninės
buvo pritvirtintos ant kiekvieno fote-
lio nugaros. Rūkyti uždraudė ne taip
se niai – kai buvau nuėjęs pažiūrėt
„Žvaigždžių karų”, dar buvo galima. 

Motina man keletą kartų yra pra-
sitarusi, kad tėvas galbūt truputėlį se-
nesnis nei sakosi. Apie save pačią
nieko nesakė. Mano žmona Nelė su
sū  numi Mathiasu buvo nuvažiavę į
New York, ten susitiko Bronės seserį.
Ji užsiminė, kad Bronei pora metų
daugiau, nei ji tvirtina, kad ji gimusi
ne 1918-ais, o 1916-ais, Vytautas – taip
pat. Kai Nelė grįžo į Paryžių, aš pa -
skam binau seseriai į New York, klau-
siu, ar ji tikra, kad Bronė gimusi 1916
m.? Sako, taip, taip. Tą pačią dieną,

Bronė Kasiulienė su sūnum Vy tautu.
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kaip parašyta dokumentuose, bet dve-
jais metais anksčiau. 

Suradau tėvų sutuoktuvių metri -
ką – 1942 m. jiedu apsivedė Kaune. Gi-
mimo datų nėra nei vieno, nei kito.
Ne   lė sugalvojo, kad tuos dvejus me-
tus jie prisidėjo, nes norėjo būti gimę
nepriklausomoj Lietuvoj. 

Freiburge Vytautas susipažino su
latvių poete Ilona Leimane, iliustravo
jos knygą. Ir susidraugavo su ja. Jai
sakė, kad esąs iš kilmingos šeimos:
Kajus Julijus Cezaris. Kajus Julijus
lietuviškai pasidarė Kasiulis. Yra to
laiko paveikslų, kur tėvas pasirašęs:
„Ka”, o žemiau – „siulis”. Ant dviejų
li  nijų. 

Su ta poete jis Freiburge susipa-
žino, paskui ji atvažiavo į Paryžių. Pa-

rašė čia knygą, tėvas ją iliustravo.
Bronė žinojo, – kartais pas Iloną jis iš-
važiuodavo visai savaitei, bet vis grįž-
davo. Nepasakosiu, kaip abu barda-
vosi.

Pirmąkart prie jūros

Buvau gal devynerių, kai Anta-
nas Liutkus pakvietė mus atvažiuoti į
jo namus Vilfranšą netoli Nicos. Ga-
riniu traukiniu važiavom visą naktį,
nuo Marselio – Viduržemio jūros pa-
krante. Prie Viduržemio jūros su tė-
vais buvau tris kartus. Kitus du kar-
tus gyvenom Monake.

Tėvas ir ten piešdavo pasteles, ke-
lionėse jis visą laiką turėdavo pastelių
ir popieriaus. Yra likę daug to laiko
pastelių, ir Viduržemio jūros pakran-
tės peizažų jis buvo pritapęs. 

Monake eidavom prie pilies žu-
vaut, ant akmenų uolų. Tada ten buvo
skerdyklos. Kai į jūrą išmesdavo gy-
vulių vidurius, į tą vietą prieidavo
daug žuvų... Mes turėjome tris meške -
res, mama irgi žuvaudavo. Nusipirk-
davom kokią keptą vištą, sūrio, pomi-
dorų ir išeidavom visai dienai.

Tais laikais Monakas buvo daug
mažesnis nei dabar. Ten, kur eidavom
žuvauti, uolų nebėra, pristatyta na -
mų. Kur maudydavomės, dabar jachtų
uostas. Centras nelabai pasikeitė. Te-
bėra „Café de Paris”, kazino. Į tą Pa-
ryžiaus kavinę eidavom išgerti kavos
ir lošimo aparatais pažaisti. Kartais
Bronė laimėdavo.               Bus daugiau

Straipsnis išspausdintas dienraštyje
,,Vers  lo žinios”, Nr. 47, 2013 m. kovo 8
d., prie de ,,Savaitgalis”. Dėkojame redak-
cijai už leidimą paskelbti jį ,,Drauge”.

VITALIJA DUNČIENĖ

Liepos 21 dieną, tik atvykus į Ma rijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo seserų vienuolyną Putname, apėmė
nuosta bus jausmas: „Gera mums čia būti”.  Tuoj

pat užsimiršo ilgos valandos prie mašinos vairo, užsi-
kimšę New York keliai, karštis, birbiantis vieš bu  čio vė-
sintuvas ir visi kiti nepato gumai keliaujant link tikslo.
Lietu vių susiartinimo šventė Putname pra lėkė negai-
lestingo laiko šuoliais pro šalį, palikdama dalyvių sielose
ne pakartojamus įspūdžius, kurių neįma  no ma nupasa-
koti žodžiais ar parodyti keliose nuotraukose.

Mišios, kurias atnašavo kun. Ge diminas Keršys, pa -
de dant dviems ku nigams, vyko po Dievo sukurtos ka-
tedros skliautais. Marmurines kolonas atstojo šimtame-
čiai ąžuolai, o visus šviestuvus – pati saulė, kuri tą dieną
maloniai šildė, bet nedegino.  Jauni mo choras iš Nerin-
gos šlovino Dievą nuostabiomis giesmėmis, kurių juos iš-
mokino muzikos mokytojas iš Lie tuvos, Gintaras Vil-
čiauskas.  Nutilus jaunimo balsams, garbinimo giesmes
pratęsdavo medžiuose sutūpę paukš teliai. 

Po Mišių vaišinomės skaniausiu lietuvišku maistu,
gėrėme lietuvišką girą, apžiūrinėjome parduodamus su -
venyrus, bendravome su žmonėmis ir mintyse dėkojome
Dievui ir visiems žmonėms, kurie savo sunkiu darbu, iš-
mintimi, pasiaukojimu sukūrė to kią nuostabią lietu-
višką salelę ir pa kvietė visus į būrį pasidžiaugti, pa -
bendrauti, pasisemti stiprybės. 

Kokia gi šventė būtų be koncerto!? Šokių mokytojas
iš Lietuvos Ed garas Šnipaitis, kaip koks stebukla darys,
per dvi savaites šokti „bijan čius” stovyklautojus pavertė
profesio naliais tautinių šokių šokėjais, kurie nudžiugi no
žiūrovus nuostabia švente. Šokį lydėjo daina, dainą – šo -
kiai, o žiūrovai savo dėkingumą programos atlikėjams ir
jų vadovams rodė garsiais plojimais.    

Šioje nuostabioje šventėje dalyvavo daug žmonių,
kurie nuoširdžiai džiaugėsi kiekviena buvimo minute.
Bet Putnamo pikniko senbuviai, ku rie šią šventę lanko
jau daugelį metų, sunkiai atsidusdami lingavo galvas:
„Seniau čia susirinkdavo daugiau kaip 4,000 žmonių…
Dabar žmonės ap tingę, viskam abejingi… jiems nei ti -
kėjimas, nei lietuvybė neberūpi…” 

Skaudu matyti tautiečių abejin gu mą, skaityti apie iš-
tuštėjusias, už daromas lietuviškas parapijas, bet…  Nei
liū desys, nei piktumas, nei gra žūs prisiminimai neiš-
spręs šių dienų problemų. Džiaukimės ir rūpinkimės
tuo, ką turime šiandien. Ar prieš 25 metus kas nors galėjo
įsivaizduoti, kad Putnamo piknike dalyvaus oficia lus
Lietuvos atstovas, sveikins vi sus susirinkusius Lietu-
vos vardu ir nuoširdžiai džiaugsis švente? Ar ka da nors
ankstesnieji pikniko lankytojai galėjo drįsti pasvajoti,
kad vienuo lyne Mišias atnašaus kunigas iš Lie tuvos, kad
stovyklose vaikus šok ti/dainuoti mokins profesionalūs

mo kytojai iš Lietuvos? Ar seselė Pal my ra, sulaukusi net
šimto metų, bet te bedalijanti susirinkusiems savo šyp -
seną ir meilę, neįkvepia nepasiduoti?  Ar visos Putnamo
seselės, niekada nepavargstančios (jaunyn ir jos nei na)
melstis už mus, globoti mūsų vai kus Neringos stovykloje,
organizuoti pikniką… neįkvepia mūsų nenuleisti rankų?
Visa tai yra tikri stebuklai, už kuriuos turime būti labai
dėkingi!  Ir nenuleidžiant beviltiškai rankų, rū pin tis ryt-
diena. Tokių idealistų tarp mūsų  dar yra – ne dešimt, ir
ne du šimtai.

Pikniko metu rinkosi lietuviš kųjų mokyklų moky-
tojai, bendruo me nių vadovai pasitarti, kaip ge riau atlikti
savo misiją. Naujai išrinktas Šiau rės Amerikos Ateiti-
ninkų tarybos pirmininkas  dr. Tomas Girnius, pakvietė
sendraugius padiskutuoti, kaip reikėtų atnaujinti Kris-
tuje ateitininkų veiklą, nes daugelyje apylin kių ateiti-
ninkų veikla pasibaigė jų vaikams sulaukus pilnametys -
tės.  Nors jiems ir nepavyko sukurti stebuklingo plano,
bet, manau, kad sen draugiai iš susirinkimo skirstėsi
dva siškai sustiprėję, žinodami, kad tarp jų yra dvasiškai
gy vų, ateitinin kų principams neabejingų bendra min čių.
Seselė Margarita džiaugėsi Ne ringoje stovyklaujančių
vaikų nuo  širdžiu atvirumu gėriui, dvasin gumui, lietu-
vybei… Seselė Ignė be veik visus stovyklautojus vadino
vardais ir buvo visos šventės siela.  

Pasaulis, pasinaudodamas įvai rio mis moderniško-
mis žiniasklaidos priemonėmis, labai agresyviai bando
pavergti žmogaus (ypač jauno) sielą.   Kaip piktžolės (pik-
tos žolės), turin čios savyje daug energijos ir agre sy vumo,
dirvoje greitai nustelbia glež nus daržovių daigus, taip pa-
našiai blogos mintys/idėjos, išstumia iš žmo gaus sielos
gležnus gėrio daigus.  Todėl nenuleiskime rankų, sėda -
mi/lais tydami/saugodami dvasingumo ir lietuvybės sėk-
las savo vaikų, vaikaičių, tautiečių, kaimynų sielo se.  Be
abejonės, kad ne visos sėjamos sėklos sudygs; ne visos su-
dygs tuo pačiu metu, bet… atsiras sėklų, ku rios sudygs ir
ateityje duos gausų derlių.   

Lietuviškos jaunimo stovyklos yra geriausia vieta,
kurioje sėjamos gėrio, dvasingumo, tautiškumo, drau -
giškumo sėklos ir ugdomas gausus derlius.  Lietuviš-
kose stovyklose už gimsta lietuviškos draugystės/mei -
lės, kuriančios pagrindus būsimų lietuviškų šeimų gi-
mimui.  Stenki mės, kad kiekvienas mūsų apylinkės lie-
tuviukas patirtų stovyklavimo lie tuviškoje stovykloje
džiaugsmą.  Sau gokime ir renkime lietuviškas sto vyk las,
tai – visų mūsų turtas.  

Ir dar.  Padarykime  „Putnamo lie tu vių susiartinimo
šventę” lietuviška meka, kurią kiekvienas Ameri kos (ir
ne tik Šiaurės Amerikos) lietuvis privalo kasmet aplan-
kyti. Ir tai darydami mes visi tapsime stipresni, drau-
giškesni, laimingesni, vienin ges ni.  Kaip geležis paaš-
trina geležį, taip lietuvis privalo padėti lietuviui dvasiš-
kai ir tautiškai tobulėti.

Vytautas Kasiulis ant žvejo pa sko linto lai -
vo.

Putnamo šventė – ateities kartoms

Stovyklavimas lietuviškoje stovykloje visiems teikia džiaugsmą, kai šlovinamas Dievas, skamba daina, sukasi poros. 
Jono Dunčios nuotr.



dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

širdies ir KrAujAGYsliŲ liGos

ChirurGAi

VidAus liGos 

bendrA PrAKtiKA 

odos liGŲ sPeCiAlistAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGos

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

DR JAmES k CUTLER, OD
DR VIkTORIA V mILUnAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GineKoloGijA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AusŲ, nosies, GerKlĖs liGos 

stuburo ir sKAusMo liGos 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

sKAusMo GYdYMAs

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Skokie perkraustymo kompa ni jai reika-
lingi perkraustytojai, pa gal bininkai ir vai-
ruotojai. Geras atlyginimas ir išmokos!
Kreiptis: Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

HeLP WAnTed



Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Sudoku Nr. 66
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su -
do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

dAntŲ GYdYtojAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. Tel. 773-387-7232.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

� Moteris, grįžtanti savaitgaliais, ieško
išsinuomoti vieną kambarį Brighton
Park rajone. Tel. 773-977-9835.

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. 
Tel. 773-691-3796

� Perku senelių priežiūros darbą. Le-
galūs dokumentai, rekomendacijos,

gera anglų kalba, vairuoju automobilį,
turiu 10 metų patirtį. Tel. 630-863-
4543.

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu . Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813

� Dvi moterys ieško išsinuomoti vieno
miegamojo butą Brighton Park rajone.
Tel.  773-776-6785, Nijolė.

� Moteris pastoviai gali pakeisti savait-
galiais arba dirbti 5 dienas su gyvenimu
žmonių priežiūros darbe. 
Tel. 773-344-1326.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Tel. 708-315-0363.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

� 56 metų moteris, turinti žalią kortą,
Lietuvoje 20 metų dirbusi medicinoje,
vairuojanti automobilį, kalbanti lietu-
viškai ir rusiškai, gali prižiūrėti pagyve-
nusius žmones ar ligonius. 
Tel. 630-873-0756.

� Vyras ieško darbo. Gali dirbti įvairius
darbus. 9 metai ”maintenance” darbo
patirtis  Blue Island Vincennes apt.
Tel. 708-359-0899.



Kokiame Lietuvos mieste ga-
lima atrasti turistinių objektų
aprašus Brailio raštu, specia-

lius takus ir liftus neįgaliesiems,
jiems pritaikytas ekskursijas bei pa-
slaugas? Įvertinę miesto atvirumą vi-
siems keliautojams, turizmo žinovai
Telšių rajono savivaldybės pateiktą
projektą „Septynių kalvų miesto pa-
slaptys” paskelbė Lietuvos turizmo
traukos vietove 2013 ir Europos Ko-
misijos projekto EDEN (European
Destinations of  Excellence – Patrauk-
liausios Europos turizmo vietovės)
nugalėtoju. 

„Telšius praminėm antruoju tu-
rizmo perlu po Druskininkų. Apskri-
tai šis konkursas, kuriam iš viso buvo
pateikta 21 paraiška, suteikė galimybę
kitu kampu įvertinti Lietuvos turizmo
sektorių ir naujai apžvelgti turistines
vietoves. Šiais metais tik 10 šalių –
dvigubai mažiau nei įprastai – pateikė
paraiškas dalyvauti EDEN projekto
konkurse, nes Europos Komisijos su-
formuluota tema buvo nelengva.
Džiugu, kad Lietuva yra tarp tų ne-
daugelio Europos šalių, kuriose vys-
tant turizmo infrastruktūrą nepa-
mirštama nei viena visuomenės
grupė – nei senyvo amžiaus žmonės,
nei šeimos su vaikais, nei žmonės su
negalia ar specialiais poreikiais,” –
pabrėžia Valstybinio turizmo depar-
tamento direktorė dr. R. Balnienė.

Be pagrindinio prizo įteikti apdo-
vanojimai ir keturiems nominantams:
Ch.Frenkelio vilai ir parkui (Šiaulių
„Aušros” muziejus), Neringai – smėlio
kraštui tarp dviejų vandenų (Nidos
kultūros ir turizmo informacijos cent-
ras „Agila”), Šiluvai (Raseinių rajono
savivaldybė) ir Bistrampolio dvarui
(Jaunimo integracijos galimybių cent-
rui).

Šios atrinktos Lietuvos turizmo
traukos vietovės pateks į Europos tu-

ristinį žemėlapį, t.y. jos bus pristato-
mos visoms šalims Europos turizmo
forumo metu, EK interneto pusla-
piuose, įvairiuose leidiniuose bei ša-
lies ir užsienio parodose. Taip pat jos
bus pakviestos įsijungti į EDEN aso-
ciacijos veiklą.

Dalyvavimas šiame konkurse
kartu yra ir prestižas šaliai – propa-
guojamos išskirtinės Lietuvos turis-
tinės vietos pasaulyje, didinamas lan-
komumas ir gerinamas šalies turizmo
įvaizdis.

Kitų dalyvių sąrašas: 

� Neįgaliųjų jojimas Kurtuvėnų
dvaro žirgyne (Kurtuvėnų regioninio
parko direkcija); 

� Pinigų muziejus – draugiškiausias
Vilniaus muziejus (Vilniaus turizmo
informacijos centras ir konferencijų
biuras);

� Čepkeliai – unikali laukinės gamtos
sala  (Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezer-
vato direkcija);

� Anykščių miesto paslaptys atsive-
ria visiems (Anykščių turizmo infor-
macijos centras);

� Vyskupo Motiejaus Valančiaus gim-
tinės muziejus (Kretingos rajono sa-
vivaldybė); 

� Škilietų alko dauba – velnio duobė
(Aukštadvario regioninio parko di-
rekcija); 

� Teatralizuota ekskursija po Gel-
gaudiškio dvarą (Gelgaudiškio kultū-
ros centras);

� Smagiausios vasaros atostogos
kempinge „Sudeikiai” (Utenos tu-
rizmo informacijos centras); 

Apsilankykite
,,Draugo”

tinklalapyje
www.draugas.org
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Mūsų brangų ir mylimą senelį

Joną Kavaliūną
Sveikiname su neeiliniu Jubiliejumi –

100 metų gimtadienio sukaktuvėmis!

Linkime džiaugtis savo gyvenimu, savo šeima, savo
pasiekimais.

Linkime Dievui dėkoti už suteiktas malones ir talentus.

Linkime švęsti kiekvieną rytojų, visą gėrį ir grožį, kurį
jis Jums atneš.

Su meile

Danutė, Darius, Bernardas Mikrut

Alę ir Andrių Butkūnus, iš
Far ming ton, MI, 60 metų vedy-
binės su kakties proga, sveikina
Liuda ir Vy tautas Germanai,
iš Lisle, IL ir ta proga siunčia
100 dol. Draugo fondui. 

Drau go fondas prisijungia su
nuošir džiausiais sveikinimais,
linki ilgų ir sveikų metų, o Liu-
dai ir Vytautui Germanams dė-
koja už dosnią auką

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Telšiai –
turizmo traukos vietovė 2013

� Ignalinos, Palūšes, Strigailiškio ku-
rortinės vietovės (Ignalinos turizmo
informacijos centras); 

� Lazdijų kraštas svetingas visiems
(Lazdijų rajono savivaldybė);

� Unikalus Kadagių slėnio pažintinis
takas (Kauno rajono turizmo ir verslo
informacijos centras); 

� Į žemės gelmes akimirksniu, atvė-
rus Biržų regioninio parko lankytojų
centro duris (Biržų regioninio parko
direkcija);

� ,,Užušilių” pažintinis takas (Biržų
turizmo informacijos centras);

� Liškiavos ansamblis (Liškiavos kul-
tūros centras);

� Vinco Grybo memorialinis muzie-
jus (Jurbarko turizmo ir verslo infor-
macijos centras);

� Pajūris – pritaikytas visiems (Klai-
pėdos rajono turizmo informacijos
centras).

EDEN programoje, kurią nuo
2006 m. vykdo Europos Komisija, Lie-
tuva dalyvauja jau septintą kartą.
Kiekvienais metais mūsų šalyje iš-
renkama viena įdomiausia turizmo
traukos vietovė, atitinkanti tų metų
EK skelbiamą projekto temą bei ver-
tinimus. 

Gerda Butkuvienė,
Valstybinio turizmo departamento (VTD)

prie Ūkio ministerijos atstovė spaudai

Apdovanojimas – Telšių savivaldybės atstovų rankose. VTD nuotr.



• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Rodos, dar atmenu, miela Mamyte
Tavo lopšinę, kur gynė nuo baubo.
Kuo gi dabar man, brangioji,
Nuvyti skausmą nuo kelio,
Kur liūdesiu gaubia?

K. Aleksandriškis

Brangiai Mamytei

A † A
VERONIKAI JANUŠAITIENEI

išėjus į Amžinuosius Viešpaties Poilsio namus, gilaus
liū desio ir skausmo prislėgtoms dukroms DANGUO -
LEI ir RON WEED, RASAI ir BENIUI SKVIRB LIAMS,
RAMUNEI ir RIČARDUI BADAUSKAMS bei jų šei -
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės
šios didžios netekties skausmu.

Jonas ir Vanda Stankai
Saulius ir Valerija Stankai
Rimas ir Kristina Stankai

Ramona ir Gary Craig

Mielai Daytona Beach, FL, klubo narei

A † A
VERONIKAI JANUŠAITIENEI

mirus, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuošir -
džią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ANTANAS IVAŠKA

Mirė 1983 m. liepos 24 d.
Visus, kas jį pažino, prašome prisiminti a. a. Antaną maldo-

se. Šv. Mišios bus aukojamos JAV ir Lietuvoje.
Minėdami šią liūdną sukaktį, prisimename brangų Antaną

su ilgesiu ir meile.

Gintarė Ivaškienė su šeima
Teresė Landsbergienė su šeima

Donatas Banaitis

Šios išsilavinusios, taurios lietu-
vės, išėjusios Sendraugių įžodžio
programą, buvo pasiruošusios oficia-
liai stoti į sendraugių gretas. Visų sto-
vyklautojų akivaizdoje jaunos mote-
rys kartojo įžodžio žodžius, kurie įpa -
reigoja jas gyventi ateitininkų šūkio
dvasia ir vadovautis penkiais ateiti-
ninkų principais. Dr. Ramunė Rač-
kauskienė ir dr. Algis Norvilas pri -
 segė ateitininkų sendraugių ženkliu-
kus ir tarė kandidatėms sveikinimo
žodžius. Oficialioji dalis, kaip įprasta,
baigėsi ateitininkų Credo ir ateiti-
ninkų himnu.

Atsižvelgiant į jaunų šeimų įvai-
rias atsakomybes ir įsipareigojimus,
yra malonu matyti tokį idealistiškai
nusiteikusį jaunimą, kuris skiria
savo laisvą laiką giliau pažinti ateiti-
ninkų organizaciją ir jos prasmingą
ideologiją. Tikiuosi, šis įžodis ir san-
tūri šventės akimirka toliau skatins
šias jaunas sendrauges aktyviai da-
lyvauti ateitininkiškoje veikloje ir
prisidėti prie sendraugių užduočių
įgyvendinimo, brandinant lietuvišką
jaunuomenę, kad ji puoselėtų išla-
vintą protą, tvirtą valią ir jautrią
širdį. 

Sendraugių – 2 stovykla
Atkelta iš 6 psl.

Mūsų gerbiamam kapelionui 

A†A
kun. dr. Kęstučiui A. Trimakui
mirus, reiškiam gilią užuojautą jo giminėms, 

draugams ir artimiesiems.

Liūdime, netekę savo dvasios vado.

CICERO ŠV. ANTANO PARAPIJOS LIETUVIAI

CICERO APYLINKĖS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAI

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.



ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Pasaulio lietuvių gyvenimas nuotraukose

2013 m. liepos 23 d. Aukštutinio Nazareto mieste atidaryta Lietuvos fotografijos paroda,
kurioje eksponuojami vieno garsiausių Lietuvos fotomenininko Rimanto Dichavičiaus bei lit-
vako, išeivio iš Lietuvos Gregory Friedberg fotografijos darbai. Parodos atidarymo dalyvius
pasveikino Aukštutinio Nazareto merijos vadovai, Lietuvos ambasadorius Izraelyje Darius De-
gutis, perdavęs R. Dichavičiaus padėką bei sveikinimus parodos organizatoriams.

R. Dichavičiaus darbų kolekcijoje persipina tradicija ir modernumas; eksponuojami me-
nininko darbuose įamžintos jau nebeegzistuojančios žydų kapinės bei pastarojo laikotarpio
kūriniai.

G. Friedberg kūrybinis kelias prasidėjo 7-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Kaune.
Šioje parodoje menininkas eksponuoja prieš 40 metų Lietuvoje darytas nuotraukas. Vienoje
unikaliausių parodos nuotraukų yra užfiksuotas medis, ties kuriuo Kaune žuvo Romas Ka-
lanta.

LR ambasados izraelyje info ir nuotr.

Lietuvis A. Karnišovas 
dirbs ir JAV rinktinėje

Neseniai Šiaurės Amerikos Nacionali-
nės krepšinio asociacijos (NBA) klubo ,,Den-
ver Nuggets” generalinio direktoriaus pava-
duotoju tapęs Artūras Karnišovas dirbs ir
JAV rinktinėje – 42-ejų metų lietuvis bus
tarptautiniu žaidėjų skautu.

A. Karnišovas šiose pareigose pakeitė
Tony Ronzine.

A. Karnišovas su Lietuvos rinktine du
kartus (1992 ir 1996 m.) iškovojo olimpinių
žaidynių bronzą, o 1995 metais tapo Euro-
pos vicečempionu.

ELTA

California Lithuanian Credit Union
1.75 % 3 metų CD*

2.00 % 3 metų IRA CD*

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095 

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000 

*Pateikti procentai gali būti keičiami be įspėjimo 

� JAV LB Lemont apylinės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, liepos  31
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai-
tyklą, kur bus rodomi filmai – ,,Lietuvos
didvyriai” apie ,,Lituanica”  ir ,,Nesu-
laužyti priesaikos” apie partizanus.

� Kviečiame į naujai pastatytą, įspū-
dingą katalikišką dvasinį ir kultūrinį
centrą Čikagos priemiestyje, Darien
Center, 7800 Cass Avenue, kuriame
vyks susitikimas su ypatingu svečiu –
kunigu Farrell Peternal. Kunigas Far-
rell iš Wyoming jau 20 metų uoliai tar-
nauja Lietuvos katalikams, ypač jauni-
mui. Susitikimas vyks penktadienį, rug -
pjūčio 2 d., 7:30 val. v.  Dėl smulkes-
nės informacijos kreipkites į Rimą Sid-
rienę: 708-819-0051.

� Pasaulio lietuvių centras rengia tra-
dicinę Vasaros gegužinę, kuri vyks sek-
madienį, rugpjūčio 25 d., 12:30 val. p.
p. Kviečiame visus šioje šventėje daly-
vauti, pasimatyti su bičiuliais, skaniai
pavalgyti, pasidžiaugti širdžiai miela
muzika, smagiai pašokti ir išbandyti
laimę loterijoje. Nepraleiskite progos
pabūti šauniausių žmonių susibūrime. 

� Socialinių reikalų skyrius, įsikūręs
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,

priima lankytojus trečiadieniais nuo 10
val. r. iki 2 val. p. p. Patarimai dėl so-
cialinių paslaugų teikiami nemokamai.
Konsultuojame medicininės paramos,
vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių ge-
rovės, pagalbos namų praradimo at-
veju, smurto šeimoje, imigracijos ir ki-
tais klausimais. Norėdami susitarti dėl
konsultacijų skambinkite 630-257-
8788 ir palikite žinutę. Pasaulio lietu-
vių centras, kambarys S–4 (įėjimas prie
sporto salės).

IŠ ARTI IR TOLI...

�  Rugpjūčio 17 d., šeštadienį, Peri -
sher, Australijos Snowy Mountains vyks
Pasaulio lietuvių slidinėjimo olimpinės
žaidynės. Daugiau informacijos suteiks
Ed Mic kus el. paštu: edmickus1 @
aol.com

�  Rugpjūčio 18–25 dienomis Neringo -
je vyks stovykla  ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite  Neringos  svetainėje:   www. 
ne rin ga.org, o iš kilus klausimams, pra-
šome kreiptis į Danguolę Kuolienę el.
paštu: danguole@ kuolas.com arba tel.
781-383-6081.

Lietuvos našlaičių Globos ko mi -
tetas praneša, kad liepos mėnesį aukojo:
$1,983,34 – a. a. Elenos Kra sauskienės
palikimas. $300 – Laima Milaitis, Oak
Lawn, IL; Asta ir Vac lovas Kleiza, Lemont,
IL. $150 – Jani ce Prunsky, DVM/Skokie
Animal Hospital, Skokie, IL; Illinois Pain
Institute/Prunskai, Elgin, IL; Regina ir Ri-
chard Slepetys, Brick, NJ; Joan ne Anta-

navage, Philadelphia, PA. Lietuvos Naš-
laičių Globos komitetas taria nuoširdų
ačiū už Jūsų aukas padėti vargstančiam
jaunimui Lietu voje. Jūsų gerumas nuolat
mus stebina ir esame dėkingi už Jūsų pa-
ramą. Lietuvos našlaičių Globos komi-
tetas, Fed. Tax id #35-412419, 2711 W.
71st St., Chicago, iL 60629, tel. 1-773-
476-2655

izraelyje atidaryta Lietuvos fotografijos paroda

Gdynės (Lenkija) Muzikiniame teatre – naujas spektaklis ,,Chlopi” (,,Kaimiečiai”),
kuriam plakatą sukūrė Stasys Eidrigevičius. Dailininkas netrukus lankysis Čikagoje.

,,Draugo” info


